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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo storitev
brez omejitev

Št. 0512/3-308/138-00 Ob-44171
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 01/432-5125, telefaks št.
01/2315-073

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: predmet delnega ponovne-
ga javnega razpisa je servisiranje birote-
hnične opreme (fotokopirnih strojev
znamke RANK XEROX), ki je izven garan-
cijskega roka.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
4,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: organizacijske enote na-
ročnika na območju celotne države.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,

št. 39/00),
– Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS,

št. 24/97),
– Zakon o izvrševanju proračuna Repu-

blike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS,
št. 9/00, 86/00),

– Zakon o obligacijskih razmerjih (Urad-
ni list SFRJ št. 29/78, 39/85, 57/89),

– Zakon o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS št. 89/98),

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS
št. 79/99),

– Zakon o reviziji postopkov javnega na-
ročanja (Uradni list RS št.78/99, 90/99),

– Odredba o finančnem poslovanju pro-
računskih porabnikov (Uradni list RS št.
71/99,78/99),

– Odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 33/97),

– Odredba o spremembah in dopolni-
tvah Odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS,
št. 63/97, 84/99),

– Uredba o začasnem financiranju Re-
publike Slovenije v obdobju januar – marec
leta 2001 (Uradni list RS, št. 124/01),

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS št. 13/00, 65/00, 97/00, 9/01),

– Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjeva-
nje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/00) ter

– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: na-
vesti je potrebno imena strokovnega oseb-
ja, ki bo izvajalo razpisane storitve. Ponu-
dniki morajo na obrazcih, ki sta prilogi razpi-
sne dokumentacije, podati podatke o stro-
kovnih kadrih z ustrezno stopnjo izobrazbe
ter njihove reference.

Ponudnik mora imeti zaposlene najmanj
3 delavce z ustrezno stopnjo izobrazbe za
področje javnega naročila, ki bodo sodelo-
vali pri izvedbi tega javnega naročila.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se morajo prijaviti
za izvedbo storitve v celoti. Za servisiranje
posameznega tipa opreme se ponudniki ne
morejo prijaviti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto ponudbe, drugih variant
ponudbe naročnik ne bo upošteval.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za izvedbo
razpisanih storitev. Predvideni datum pričet-
ka izvedbe storitve je mesec april 2001,
predvideni datum zaključka pa mesec april
2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Skupne služ-
be, Sekcija za tekoče vzdrževanje in uprav-
ljanje, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
kontaktna oseba je Miran Robljek, tel.:
01/472-4671.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od

12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30813801.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9.  3. 2001,
ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naroči-
lo: pogodba o servisiranju birotehnične
opreme, ki je izven garancijskega roka, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, sa-
mostojni podjetniki posamezniki in samo-
stojni obrtniki.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
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roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Merila: cena, razširjenost servisne mre-
že, odzivni čas, čas odprave napake, finan-
čno stanje ponudnika, odzivni čas za reše-
vanje morebitnih reklamacij, garancija za
opravljen servis in reference.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 60 točk, za
razširjenost servisne mreže 11 točk, za od-
zivni čas 10 točk, za čas odprave napake
10 točk, za finančno stanje ponudnika 8
točk, za odzivni čas za reševanje morebit-
nih reklamacij 6 točk, za garancijo za oprav-
ljen servis 4 točke in za reference 4 točke.

18., 19. 
20. Prvi delno neuspeli javni razpis je bil

objavljen v Uradnem listu RS, št. 102 z dne
10. 11. 2000, Ob-38557.

21.
Ministrstvo za notranje zadeve

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

Popravek

Ob-43981
V objavi glavnih podatkov o izidu javnega

razpisa s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti za dobavo pisarniškega materiala, ki
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 8 z
dne 2. 2. 2001, Ob-43071, se 5. točka
dopolni in se pravilno glasi:

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

Skupina 2: Tiskovine
DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, 1538 Ljubljana
Comprint, d.o.o., Koprska 72, 1000

Ljubljana
LA MIL, d.o.o., Ljubljanska 67, 1330

Kočevje.
Elektro Ljubljana, d.d.

Popravek

Ob-44075
V sklepu o izidu javnega razpisa za do-

bavo sanitetnega in obveznega materiala,
medicinsko potrošnega materiala, diagno-
stike in vitro objavljenim v Uradnem listu
RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43730,
se III. podtočka v 5. točki pravilno glasi:

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

dnikom:
1. Iris, d.o.o., Rimska 8, Ljubljana,

2. Alposmeding, d.o.o., Leona Dobro-
tinška 2, Šentjur,

3.-4. Kemofarmacija, d.d., C. na Brdo
100, Ljubljana,

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

JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

Št. 404-08-482/2000 Ob-43897
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo je bilo od-
dano z izvedenim javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena artikla – utež 0,60; kako-
vost vzorca- utež 0,3; urejenost službe ka-
kovosti – 0,10 utež.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Tomas sport 2, d.o.o., Ce-
sta na Brdo 109, 1000 Ljubljana – športni
copati.

6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: športni copati – 5000 pa-
rov.

7. Pogodbena vrednost: športni copati
34,500.000 SIT.

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

be za posamezne skupine:
– športni copati: 34,500.000 SIT,

21,420.000 SIT,
– copati za spalnico: 2,927.400 SIT

(ena ponudba).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

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

Ministrstvo za obrambo

Št. 143/2001 Ob-43900
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

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

ka (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu
ZJN.

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

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, tehnična ustreznost, reference, rezervni
deli.

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

– blagovna skupina A: Select Techno-
logy, Dunajska 5, Ljubljana,

– blagovna skupina B: Silicon, d.o.o.,
Tržaška c. 330, Ljubljana,

– blagovna skupina C: javni razpis za to
blagovno skupino ni uspel.

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

bno dobaviti:
– blagovna skupina A: računalniška te-

hnološka oprema v industrijski izvedbi,
– blagovna skupina B: video grafični

vmesniki in video programska oprema,

– blagovna skupina C: računalniški re-
zervni deli za tehnološke računalniške
sisteme.

7. Pogodbena vrednost:
– blagovna skupina A: 8,745.275 SIT,
– blagovna skupina B: 2,059.273 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– blagovna skupina A: 9,216.300 SIT,

8,745.275 SIT,
– blagovna skupina B: 2,157.225 SIT,

2,059.646 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

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

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 141/00 Ob-43901
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

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

tev izbire): ekonomska cena, plačilni pogo-
ji, tehnična in funkcionalna ustreznost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Golar Teleconsult, d.o.o.,
Gornja Radgona.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 2 kosa terminalna oprema
za optične zveze, skladno z aneksom, ki
bo priložen pogodbi.

7. Pogodbena vrednost: 19,180.359
SIT.

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

be: 25,878.054 SIT, 6,387.064,92 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po raz-
pisnih merilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

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

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 142/00 Ob-43902
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

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

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ProFot-Damijan Šef, s.p.,
Rimska 3, 1107 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 16 kosov reflektorjev 200
W, 15 kosov reflektorjev 300 W, skladno
z aneksom, ki bo priložen pogodbi.
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7. Pogodbena vrednost: 4,742.189,55
SIT (blagovna skupina B – 2,310.087,60 SIT,
blagovna skupina C – 2,432.101,95 SIT).

8.
9. Število prejetih ponudb:
– blagovna skupina A – 1 razpis za to

blagovno skupino ni uspel,
– blagovna skupina B – 2 prejeti veljavni

ponudbi,
– blagovna skupina C – 2 prejeti veljavni

ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– blagovna skupina B – 2,345.027,20

SIT, 2,310.087,60 SIT,
– blagovna skupina C – 2,516.430 SIT,

2,432.101,95 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po raz-
pisnih merilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

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

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 113-01 Ob-43955
1. Naročnik, poštni naslov:
Investitor Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravstvo.
Naročnik: Klinični center Ljubljana, Za-

loška 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 100 %.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja Klinike za
otorinolaringologijio in cervikofacilano
kirurgijo (ORL klinika), Kliničnega cen-
tra Ljubljana.

Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2.

7. Pogodbena vrednost: 2.030,342.421
SIT.

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

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: pova-
bilo k oddaji ponudb št. 01-436/1-00, dne
5. 6. 2000.

11. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ob-3963, Uradni list RS, št. 37-38 z
dne 21. 5. 1999, ugotavljanje sposobnosti
za posebno zahtevna in obsežna gradbe-
no-obrtniška-inštalacijska dela za objekte v
okviru sekundarne in terciarne zdravstvene
dejavnosti, RS Ministrstvo za zdravstvo, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: številka objave: Ur. l. RS,
št. 37-38 z dne 21. 5. 1999, Ob-3963.

Klinični center Ljubljana

Št. 09-14/KD10/01 Ob-43959
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolni-

šnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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

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

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna cena artikla oziroma kompleta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga se prizna po razpisanih artiklih, za ob-
dobje od pravnomočnosti sklepa do 31. 12.
2001, naslednjim ponudnikom:

1. Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana;

2. Emporio Medical d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana;

3. Salus d.d., Mašera-Spasićeva 10,
1000 Ljubljana;

4. Angiomedic d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

5. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo
49, 1125 Ljubljana;

6. Thomy Frey East d.o.o., Vodniko-
va 170, 1000 Ljubljana;

7. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

8. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 Ljubljana;

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: kardiološki medicinski po-
trošni material.

7. Pogodbena vrednost: 93,000.000
SIT.

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

formacije o postopku izbire izvajalca: v pr-
vem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi
predračunov.

12. /
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 100, z
dne 27. 10. 2000, pod št. Ob-37758.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 08-08/MPM/01 Ob-43960
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Mari-
bor.

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

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

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna cena artikla.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga se prizna po razpisanih artiklih, za ob-
dobje od pravnomočnosti sklepa do 31. 12.
2001, naslednjim ponudnikom:

1. Cardio Trade d.o.o., Peričeva 19,
1000 Ljubljana;

2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;

3. Helpy d.o.o., Dobrave 7a, 1236
Trzin;

4. Pri-Ma d.o.o., Igriška 2, 1000 Ljub-
ljana;

5. MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana;

6. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 Ljubljana;

7. Apollonia d.o.o., Zaloška 155,
1000 Ljubljana;

8. Emporio Medical d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana;

9. J.S. Evro – Medical Company
d.o.o., Jarnikova 7, 2000 Maribor;

10. Kemofarmacija d.d., Cesta na Br-
do 100, 1000 Ljubljana;

11. Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana;

12. Star 2000 d.o.o., Ul. Ivana Re-
genta 16, 6310 Izola;

13. Hibiskus d.o.o., Puhova 10,
1000 Ljubljana;

14. Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana;

15. Farmadent, Trgovina na debelo
in drobno d.o.o., Zagrebška 91, 2000 Ma-
ribor;

16. Medis d.o.o., Brnćičeva 1, 1000
Ljubljana;

17. Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo
49, 1000 Ljubljana;

18. Angiomedic d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

19. Hospitalia d.o.o., Zaloška c. 91,
1000 Ljubljana;

20. Salus Ljubljana d.d., Maše-
ra-Spasićeva 10, 1000 Ljubljana;

21. Medine k.d., Erjavčeva 30, 3000
Celje;

22. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

23. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo
49, 1125 Ljubljana;

24. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska 8, 1000 Ljubljana;

25. Medias International d.o.o., Le-
skoškova c. 9d, 1000 Ljubljana;

26. Alpos Meding d.o.o., Leona Do-
brotinška 2, 3230 Šentjur;

27. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor;

28. Profarmakon International d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor

29. Thomy Frey East d.o.o., Vodni-
kova 170, 1000 Ljubljana;

30. PFM-s d.o.o., Kolodvorska 2,
4000 Kranj;

31. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana.

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: medicinski potrošni material.

7. Razpisana vrednost: 413,000.000
SIT.

8. /
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. /
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v pr-
vem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi
predračunov.

12. /
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 101, z
dne 6. 11. 2000, pod št. Ob-38263.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 07-16/INS/01 Ob-43961
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Mari-
bor.

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

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

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov ter meri-
la:

– najnižja končna cena artikla – 90 točk;
– tradicija izdelave instrumentov – 2 toč-

ki;
– trajanje servisa – 3 točke;
– reference proizvajalcev o prodaji in-

strumentarija v evropskih medicinskih cen-
trih – 2 točki;

– % ponujenih artiklov – 3 točke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga se prizna po razpisanih artiklih, za ob-
dobje od pravnomočnosti sklepa do 31. 12.
2001, naslednjim ponudnikom:

1. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana;

2. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;

3. Farmadent, Trgovina na debelo in
drobno d.o.o., Zagrebška 91, 2000 Mari-
bor;

4. Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana;

5. MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana;

6. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 Ljubljana;

7. Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana;

8. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor.

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: instrumentarij.

7. Razpisana vrednost: 40,000.000 SIT.
8. /
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. /
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: cene
iz ponudbe veljajo za obdobje od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2001.

12. /
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 94, z
dne 13. 10. 2000, pod št. Ob-36942.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 06-09/ORT/01 Ob-43962
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 10. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna cena artikla oziroma kompleta.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga se prizna po razpisanih artiklih, za ob-
dobje od pravnomočnosti sklepa do 31. 12.
2001, naslednjim ponudnikom:

1. Heli Pro d.o.o., Kranjska c. 4,
4240 Radovljica;

2. Metalka Zastopstva Media d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana;

3. Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana;

4. J.S. Evro – Medical Company
d.o.o., Jarnikova 7, 2000 Maribor;

5. Veldos d.o.o., Rozmanova 16,
8000 Novo mesto;

6. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

7. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 Ljubljana;

8. Mollier d.o.o., Kidričeva 3, 3000
Celje.

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: ortopedske endoproteze.

7. Razpisana vrednost: 140,000.000
SIT.

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

formacije o postopku izbire izvajalca: v pr-
vem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi
predračunov.

12. /
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 100, z
dne 27. 10. 2000, pod št. Ob-37761.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 583/01 Ob-44179
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ljub-

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

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

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

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

lež)
– plačilni pogoji (5% delež)
– reference ponudnika za dobavo opre-

me za zaščito in daljinsko vodenje elektro-
distribucijskim podjetjem Slovenije (10% de-
lež),

– skladnost z že vgrajeno opremo za za-
ščito in daljinsko vodenje v RTP-jih naročni-
ka (27 % delež),

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

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

6. (a) Kraj dobave: Dostava je v RTP Po-
toška vas-vse ožičeno, preizkušeno in mon-
tirano.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava opreme za zaščito
in daljinsko vodenje v RTP 110/35/20
kV Potoška vas:

– daljinsko vodenje in telekomunikacije
– sekundarna oprema za zaščito in da-

ljinsko vodenje 20 kV stikališča,
– zaščita energetskega transformatorja

TR1
– rezervna zaščita energetskega tran-

sformatorja TR3.
7. Pogodbena vrednost: 44,834.326,04

SIT (brez DDV) s proizvajalcem opreme za
zaščito in daljinsko vodenje Iskra SYSEN
d.d., Ljubljana.

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

be: 44,834.326,04 SIT (brez DDV),
39,502.260 SIT (brez DDV).

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

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

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Ob-44026
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti za gradnjo in obnovo kanaliza-
cijskega omrežja z navezavami na hišne pri-
ključke.

3. Datum izbire: 7. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za sklop B – gradnja in obno-
va kanalizacijskega omrežja z navezavami
na hišne priključke:

1. Prenova – Gradbenik, d.o.o., Sta-
nežiče 39, 1210 Ljubljana-Šentvid,

2. Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta
na Krko 7, 1290 Grosuplje,

3. Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18,
1000 Ljubljana – s prijavljenim partnerjem,

4. KPL – gradnje, rast, inženiring,
d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana,
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

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

Št. 490/00 Ob-44009
1. Naročnik, poštni naslov: Prostovoljno

gasilsko društvo Polzela, Polzela 14/a,
3313 Polzela.

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

3. Datum izbire: 5. 12. 2000.

5. Komunalna operativa, d.d., Povše-
tova 8, 1000 Ljubljana,

6. SCT, d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana,

7. Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,
1000 Ljubljana,

8. Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana,

9. PUV Celje, d.d., Lava 11, 3000
Celje,

10. Gradnje Vič, d.o.o., Tbilisijska 81,
1000 Ljubljana,

11. Cestno podjetje Ljubljana, Stolp-
niška 10, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ugotavljanje sposo-
bnosti izvajalcev za gradnjo in obnovo
vodovodnega in kanalizacijskega omre-
žja, gradnjo in obnovo črpališč, vodo-
hranov, čistilnih naprav in ostalih objek-
tov v sklopu vodovodnega in kanaliza-
cijskega sistema na območju Ljubljane
z okolico – sklop B.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: Držav-
na revizijska komisija za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil je v delu, ki se nanaša
na priznanje sposobnosti izvajalcev za grad-
njo in obnovo kanalizacijskega omrežja z
navezavami na hišne priključke razveljavila
sklep, ki se nanaša na sklop B in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 108 z dne
24. 11. 2000. Naročnik je na podlagi skle-
pa Državne revizijske komisije za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil – št.
018-239/00-21-155, ponovno pregledal in
izvedel oceno prispelih ponudb na razpis za
ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za grad-
njo in obnovo vodovodnega in kanalizacij-
skega omrežja, gradnjo in obnovo črpališč,
vodohranov, čistilnih naprav in ostalih ob-
jektov v sklopu vodovodnega in kanalizacij-
skega sistema na območju Ljubljane z oko-
lico za sklop B in sprejel sklep, citiran v 5.
točki te objave.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 60-62 z dne 7. 7.
2000, št. 50/100, Ob-31619.

13.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 0512/3-308/65-5-00 Ob-44035
1. Naročnik, poštni naslov:Ministrstvo za

notranje zadeve Republike Slovenije, Štefa-
nova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za sanacijo I. nadstropja objekta Maistrova
2, PU Maribor.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
18. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 6 ve-
ljavnih ponudb, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb zaradi formalne nepopol-
nosti 1 ponudba izločena. Pri ocenjevanju

ostalih ponudb je naročnik upošteval vsa
merila, podana v razpisni dokumentaciji (ce-
na, finančno stanje ponudnika, reference
kadrov ter reference ponudnika in morebit-
nega podizvajalca, kooperanta oziroma po-
slovnega partnerja), ter izbral najugodnej-
šega ponudnika, kot je navedeno v 5. točki
te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Anchi Inženiring, d.o.o., Sp.
Brežnica 2, 1319 Poljčane.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija I. nadstropja
objekta Maistrova 2, PU Maribor:

1. gradbena dela,
– rušitvena dela,
– betonska dela,
– zidarska dela,
– siporex-plohi,
– tesarska dela.
2. Obrtniško inštalaterska dela:
– ključavničarska dela,
– mizarska dela,
– obešeni stropi (sekundarni),
– slikopleskarska dela,
– tlaki,
– keramičarska dela,
– elektroinštalacije,
– strojne inštalacije,
– razno.
7. Pogodbena vrednost: 16,611.722,12

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 100% ponudbene vrednosti.

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

be: 23,368.211 SIT z vključenim DDV,
16,611.722,12 SIT z vključenim DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28332.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

4. Merila  za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): zoper sklep o izbiri najugodnej-
šega ponudnika za izdobavo gasilskega
vozila GVC 16/25 (1+5) znamke MAN
tip 14.224 LAC s pogonom na vsa štiri
kolesa, je bila vložena zahteva za revizijo.
Pri ponovnem preverjanju je naročnik razve-
ljavil postopek oddaje javnega naročila skla-
dno z drugim odstavkom 66. člena ZJN.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3
10., 11., 12. 
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
97/00 z dne 20. 10. 2000

PGD Polzela

Št. 014577 Ob-44027
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 12. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška c. 143,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev fizičnega in tehničnega
varovanja objektov v upravljanju javne-
ga podjetja Vodovod – Kanalizacija.

7. Pogodbena vrednost: 3,838.336 SIT
(z DDV).

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

be: 3,838.336 SIT, 2,890.156 SIT (z DDV).
11., 12.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 0512/3-308/24-00-6 Ob-44036
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 za izvedbo obdobnih
zdravstvenih pregledov delavcev MNZ.

3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 17. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 4 ve-
ljavne in popolne ponudbe. Pri ocenjevanju
ponudb je naročnik upošteval vsa merila, ki
so bila objvljena in podana v razpisni doku-
mentaciji (cena, rok izvedbe pregledov, fi-
nančno stanje ponudnika, kadri in referen-
ce strokovnih kadrov) ter izbral najugodnej-
šega ponudnika, kot je navedeno v 5. točki
te objave.

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

– za sklop 1. (izvedba obdobnih zdrav-
stvenih pregledov za PU Slovenj Gradec:
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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
ZJN-1

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Št. 1.5.737/01 Ob-44197
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za promet,

Direkcija za železniški promet.
2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,

2000 Maribor, tel. +386 2/2341-410, faks
+386 2/2341-452.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: modernizacija pro-
ge Ormož–Murska Sobota 1. faza, izved-
ba SV in TK naprav na rekonstruiranih
postajah, projekt 2, ki vsebuje:

– projektiranje PGD + PZI + PID,
– dobavo in vgradnjo elektronskih po-

stavljalnic na p. Ivanjkovci, Ljutomer in Bel-
tinci, z medpostajno odvisnostjo, daljinskim
vodenjem prometa in SCADA,

– dobavo in vgradnjo elektronskih na-
prav za zavarovanje 9 nivojskih prehodov,

– dobavo in vgradnjo postajnih in pro-
govnih TK naprav, prenosnih sistemov na
optičnem in progovnem kablu.

4. Kraj dobave: progovni odsek Ormož–
Murska Sobota.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 2. kvartal leta 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Slovenske železnice, d.d., Center za inve-
sticije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11,
Egon Turk, uide, tel. +386 1 29-13-130,
faks +386 1 29-12-924, e-pošta:
egon.turk@slo-zeleznice.si.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizan-
ska 16, 2380 Slovenj Gradec.

– za sklop 2. (izvedba obdobnih zdrav-
stvenih pregledov za PU Koper: Zdravstveni
dom Koper, Vojkovo nabrežje 4/a, 6000
Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba obdobnih (specialnih) zdravstvenih
pregledov delavcev MNZ, in sicer:

– za PU Slovenj Gradec: 270 delav-
cev, od tega 230 policistov,

– za PU Koper: 650 delavcev, od te-
ga 570 policistov.

Kraj izvedbe: na lokaciji ponudnika.

7. Pogodbena vrednost:

– za sklop 1. je ocenjena vrednost
7,000.000 SIT,

– za sklop 2. je ocenjena vrednost
16,000.000 SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

– za sklop 1: 490 SIT (vrednost točke,
na podlagi katere se vrši izračun storitev);
480 SIT (vrednost točke, na podlagi katere
se vrši izračun storitev),

– za sklop 2: 430 SIT (vrednost točke,
na podlagi katere se vrši izračun storitev),
371,50 SIT (vrednost točke, na podlagi ka-
tere se vrši izračun storitev).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22799.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-44198
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Maribor, Kopitarjeva 5, tel. +386
2-234-14-12, faks +386 2-234-14-52.

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

3. Datum izbire: 17. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Družba za državne ceste –
DDC, d.o.o., Tržaška ul. 19a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izved-
ba svetovanja in strokovnega nadzor-
stva nad deli rekonstrukcije na železni-
ških postajah Ljutomer in Ivanjkovci ter
na odseku železniške proge Žerovinski
klanec.

7. Pogodbena vrednost: 29,003.520
SIT.

8.

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 33,252.100,84 SIT, 29,003.520 SIT.

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

Preklic

Ob-43980
Preklicujemo objavo javnega naročila za

zamenjavo okoli 9,000.000 litrov osvinče-
nega motornega bencina 98 okt z neosvin-
čenim motornim bencinom 95 okt., objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 9. 2.
2001, Ob-43501.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Popravek

Št. 47/453/2001 Ob-44183
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo VN
opreme za RTP 400/110 kV Okroglo 400
kV daljnovodno polje Beričevo II, ki je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 5-6 z dne 26. 1.
2001, Ob-72794, se v objavi popravi na-
slednje točke:

7. (b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 2001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 3. 2001 do 9.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2001 ob 12. uri, pri naročniku, sejna
soba B/IV nadstropje.

Elektro Slovenija, d.o.o.

Popravek

Št. 47/453/2001 Ob-44184
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za dobavo sekun-
darne opreme za RTP 400/110 kV Okro-
glo 400 kV daljnovodno polje Beričevo II, ki
je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 5-6 z dne
26. 1. 2001, Ob-42790 se v objavi popravi
naslednje točke:

7. (b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 3. 2001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 3. 2001 do 9.30.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 3. 2001 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba B/IV nadstropje.

Elektro Slovenija, d.o.o.

Popravek

Ob-44060
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga po odprtem postopku za nabavo tovor-
nega vozila z dvigalom in tristranskim kiper-
jem, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 11
z dne 16. 2. 2001, je pri objavi meril v 15.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: vlo-
žen zahtevek za revizijo.

12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80-81 z dne 15. 9. 2000.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet
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točki prišlo do napake v formuli, tako da se
merila za ocenitev ponudb pravilno glasijo:

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 85%,
2. plačilni pogoji 10%,
3. rok dobave 5%.
1. Cena (teža 85%) se bo točkovala na

naslednji način:
Cpovp

C = (100 – (1 – ) × 100) × 0,85
Cponudbe

2. Plačilni pogoji (teža 10%):
– plačilo 60 dni ali več po izdobavi vozila

– 100,
– 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 pogod-

be – 10.
Število točk iz naslova usposobljenosti

se izračuna po formuli:
Cpovp

T = (100 – (1 – ) × 100)× 0,85+
Cponudbe

+ Px0,10 + D × 0,05
Vodovod – Kanalizacija,

javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 1/4/2001 Ob-43896
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel. 01/30-03-924, faks
01/30-03-912.

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski potrošni material, laboratorijski te-
sti, biokemični reagenti in originalni Co-
ulterjevi hematološki reagenti in kontrol-
ni material.

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

1. sklop: laboratorijski potrošni material
I. podskupina: laboratorijski potrošni ma-

terial (100% razpisanih vrst blaga),
II. podskupina: epruvete za vakuumski

odvzem krvi (100 % razpisanih vrst blaga),
2. sklop: laboratorijski testi (najmanj 50%

razpisanih vrst blaga)
3. sklop: biokemični reagenti (najmanj

50% razpisanih vrst blaga)
4. sklop: originalni Coulterjevi hematolo-

ški reagenti in kontrolni material (100 %
razpisanih vrst blaga).

4. Kraj dobave: naročnik (laboratoriji ozi-
roma ordinacije).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 5. 2001 do 30. 4. 2002.

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

cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Ljubljana, Nabavna služba (soba št.
33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba za dodatne informacije
je mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT (DDV vključen) na bančni račun
številka: 50101-603-48587, sklicna števil-
ka 02 8-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: do 26. 3. 2000
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljub-
ljana, vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 3. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, velika sejna soba v kleti.

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

11. Glavni pogoji financiranja in plači-
la in /ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 6. 2001, do
12. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: za 1., 2.
in 3. sklop:

– cena 42%,
– kvaliteta 42%,
– reference ponudnika 16%,
za 4. sklop:
– cena 84%
– reference ponudnika 16%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 2. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-43956
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Cerknica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 44,

1380 Cerknica. tel. (01) 709-12-38,
709-20-10, faks (01) 709-31-75.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) vodovodni materiali,
b) kanalizacijski materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

paj: /
4. Kraj dobave: Cerknica, Notranjska c.

44.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: leto 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Notranjska c. 44,
1380 Cerknica, nabava Janežič Lado tel.
(01) 709-12-38, 709-20-10.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, na ŽR
50160-601-34121.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP komunala Cerknica d.o.o.,
Notranjska c. 44, 1380 Cerknica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2001, ob 12. uri v prostorih Komu-
nale Cerknica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ak-
ceptni nalog.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila najmanj 30 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 4. 2001, predvi-
deni datum odločitve 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, rok dobave, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 2. 2001.

Javno podjetje
Komunala Cerknica d.o.o.

Št. 177 Ob-43957
1. Naročnik: Osnovna šola n.h. Maksa

Pečarja.
2. Naslov naročnika: Črnuška cesta 9,

1231 Ljubljana-Črnuče, tel. 589-63-12,
faks 589-63-17.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago razvrščeno v naslednje sklope:

1. mleko in mlečni izdelki: 16.478 l in
665 kg,

2. meso in mesni izdelki: 3.515 kg,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutnin-

skega mesa in jajca: 6.200 kg,
4. ribe in konzervirane ribe: 1.175 kg,
5. zelenjava in suhe stročnice:

12.615 kg,
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6. sveže in suho sadje: 12.650 kg,
7. zamrznjena zelenjava in zamrznjeno

sadje: 1.485 kg,
8. konzervirana zelenjava in konzervira-

no sadje: 1.800 kg,
9. sadni sokovi in sirupi: 5.650 l,
10. žita in mlevski izdelki: 1.970 kg
11. testenine: 1.350 kg,
12. zamrznjeni izdelki iz testa: 2.800 kg
13. kruh in pečeno pekovsko pecivo:

20.604 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi: 1.380

kg,
15. kakavovi izdelki, pudingi, čaji in za-

čimbe: 1.278 kg in 100 l,
16. splošno prehrambeno blago: 1.680

kg in 1.065 l,
Količine posameznega prehrambenega

blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Na-
ročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambe-
nega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse sklope
skupaj: ponudniki lahko predložijo ponud-
bo za celotno javno naročilo ali samo na del
razpisanega javnega naročila (sklop živil).
Ponudbe za posamezne sklope morajo za-
jemati vse vrste blaga v posameznem sklo-
pu.

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga v prostore naročnika: OŠ
n.h. Maksa Pečarja, kuhinja, Črnuška 9,
Ljubljana in OŠ n.h. Maksa Pečarja, kuhi-
nja, Dunajska 390, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 6. 2001, za-
ključek 31. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago na naslovu na-
ročnika, po predhodni najavi v tajništvu šole
pri Romani Podboršek.

Dodatne informacije o naročilu lahko po-
nudniki dobijo telefonsko na naslovu naroč-
nika vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka med 9. in 10. uro, do pet dni pred izte-
kom roka za oddajo ponudb. Kontaktna ose-
ba je vodja šolske prehrane, Andreja
Rozman tel. 01/589-63-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati po predho-
dni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 8. in 10. uro, do vključno
2. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT, davek je vštet v ceno. Potrdilo o vplači-
lu na ŽR naročnika 50102-603-48155,
sklic na št. 200000-1000-01, predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene oziroma pri-
spele najkasneje do 2. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ponudbe je potrebno predlo-
žiti na naslov naročnika: Osnovna šola n.h.
Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1230
Ljubljana - Črnuče, tajništvo. Prevzemnik:
Romana Podboršek, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka med 8. in 10. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 2. 4.
2001 ob 15. uri na naslovu naročnika
Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja (preda-
valnica), Črnuška cesta 9, 1230 Ljubljana -
Črnuče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je višja od zneska, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v
višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti le v prime-
ru, da je ponudbena vrednost v kumulativi
višja od 25 MIO SIT. Bančna garancija mo-
ra biti veljavna do 1. 6. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z zakonom o
javnih zavodih.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. čl): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je se-
stavni del razpisne dokumentacije.

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: poleg z zakonom dolo-
čenih pogojev mora ponudnik izpolnjevati
še naslednje pogoje:

– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,

– da je ponudbena cena fiksna najmanj
šest mesecev od dneva odpiranja ponudb,

– da je plačilni rok najmanj 30 dni od
dneva izstavitve računa,

– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni,

– da predloži vsaj tri referenčne izjave,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristoj-

nih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri

VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),
– da je predmet ponudbe zdravstveno

neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahte-

vana v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: Ponudba skupaj s ponud-
beno dokumentacijo mora veljati do 1. 6.
2001. Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri
najkasneje do 3. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob za-
htevani kakovosti: najnižja ponudbena ce-
na, fiksnost cen in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba -
javni razpis za sukcesivno dobavo prehram-
benega blaga” in številko te objave. Na hrb-

tni strani mora biti označen naslov pošiljate-
lja.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve v ob-
javo: 15. 2. 2001.

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja
Ljubljana

Št. 2/2001 Ob-43963
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 Maribor,
telefaks 02/25-22-241; 02/22-00-152.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
20 kV za RTP 110/20 kV Rače; 1 kom-
plet.

(b) Če je predvidena oddaja sklo-
pov,navesti sklope insprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za
celotno javno naročilo.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
81,700.000 SIT.

4. Kraj dobave: RTP 110/20 kV Rače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
do 30. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolagu pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na
dan objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu pa se dobi na naslovu naročni-
ka pri: Božidar Govedič, univ. dipl. inž. el. in
Milanu Nežmahu, univ.dipl.org.,
tel.02/22-00-152 in 02/22-00-127, na
dan objave v Ur. l. RS, in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, vsaki delovni
dan med 10. in 12. uro do 26. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12 uro, najkasneje do 27. 3.
2001 do 10. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I.nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor , Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik
Marjana Gredin soba št. 114/ I.nadst.). Za-
prte kuverte s ponudbo morajo biti v levem
spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj–
Ponudba–Javni razpis”. Navedena mora biti
številka objave v U. l. RS, številka Ur. l. RS
in predmet javnega naročila. Kuverta in po-
nudba morata biti zapečateni.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 3.
2001 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Ma-
ribor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110
Maribor v sejni sobi II.nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 5%, od ponudbene
vrednosti javnega naročila, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavi-
tve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47.člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, gospodar-
ska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvajanje dobav blaga, ki je predmet javne-
ga razpisa.

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: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe; ponud-
ba mora veljati do datuma, ki je določen za
izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika t.j. 70 dni od dneva odpiranja po-
nudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 26. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (55%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bave blaga, ki je predmet razpisa (43%),
-certifikat ISO standard razreda 9000

(2%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Božidar Govedi-
ču, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org.,tel. 02/ 22-00-152 in 02/
22-00-127.

17. Datum in številka objave predho-
dne objave o nameri naročila: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Št. 3/2001 Ob-43964
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije,d.d., Vetrinjska ul.2, 2110 Maribor, tele-
faks 02/25-22-241; 02/22-00-152.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema za
vodenje in zaščito RTP 110/20 kV Ra-
če; 1 komplet.

(b) Če je predvidena oddaja sklo-
pov,navesti sklope insprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za
celotno javno naročilo.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
62,600.000 SIT.

4. Kraj dobave: RTP 110/20 kV Rače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
do 31. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolagu pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri
Marjani Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na
dan objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni
dan med 10. in 12. uro. Dodatne informaci-
je o naročilu pa se dobi na naslovu naročni-
ka pri: Božidar Govedič, univ. dipl. inž. el. in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., te.02/
22-00-152 in 02/ 22-00-127 na dan obja-
ve v  Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, vsak delovni
dan med 10. in 12 uro do 26. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10,000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 27. 3.
2001 do 8. ure v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št. 114/
I.nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor , Splošno
kadrovski sektor – vložišče (prevzemnik
Marjana Gredin soba št. 114/ I.nadst.).

Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne od-
piraj–Ponudba–Javni razpis”. Navedena
mora biti številka objave v Ur.l RS, številka
Ur. l. RS in predmet javnega naročila. Ku-
verta in ponudba morata biti zapečateni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 3.
2001 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi II.nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora priložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega naročila, za katerega se
ponudnik prijavlja. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11.  Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavi-
tve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47.člen): ponudbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, gospodar-
ska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvajanje dobav blaga, ki je predmet javne-
ga razpisa.

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: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe; ponud-
ba mora veljati do datuma, ki je določen za
izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika t.j. 70 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 26. 4. 2001

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (56%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bave blaga, ki je predmet razpisa (40%),
– certifikat ISO standard razreda 9000

(4%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: druge informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri: Božidarju Go-
vediču, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežma-
hu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-152 in
02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predho-
dne objave o nameri naročila: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo in

električne energije, d.d.

Št. 4/2001 Ob-43965
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne
energijed.d., Vetrinjska ul.2, 2110 Maribor,
telefaks 02/25-22-241; 02/22-00-152.

3. (a) Vrsta in količina blaga: teleko-
munikacijska oprema za RTP 110/20
kV Rače; 1 komplet.

(b) Če je predvidena oddaja sklo-
pov,navesti sklope insprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik bo upošteval ponudbe za
celotno javno naročilo in zaključene sklope
na katere ponudnik konkurira.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
34,000.000 SIT.

Ocenjena vrednost sklopov javnega na-
ročila:

– sklop A) 12,000.000 SIT;
– sklop B) 22,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: objekt RTP 110/20 kV

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

zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
do 31. 7. 2001.

7 (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolagu pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na dan ob-
jave v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Dodatne informacije o naro-
čilu pa se dobi na naslovu naročnika pri:
Miljutinu Kocbeku, inž. el. in Milanu Nežma-
hu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-152
;02/22-00-127 na dan objave v Ur. l. RS in
nato vsak delovni dan med 10. in 12 uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan obja-
ve v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 27. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
28. 3. 2001 do 8. ure v Splošno kadrovski
sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I.nad.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I.nadst.). Na ku-
verti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Ponudba–
Javni razpis”. Navedena mora biti številka
objave javnega razpisa v Ur. l. RS, št. Ur. l.
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta in ponudba morata biti za-
pečateni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 3.
2001 ob 9. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor; v sejni sobi II.nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavi-
tve računa.

12 Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47.člen): ponudnbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za izva-
janje dobav blaga, ki je predmet javnega
razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: vsi zahtevani pogoji z dokumenti
za ugotavljnje usposobljenosti ponudnika,
ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe; ponud-
ba mora veljati do datuma, ki je določen za
izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika t.j. 70 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 27. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (55%),
– potrjene reference ponudnika za do-

bave blaga, ki je predmet razpisa (20%),
– rok dobave (15%);
– ustreznost (10%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: druge informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri: Miljutinu Koc-
bek-u,. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., telefon: 02/22-00-152 in
02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Št. 5/2001 Ob-43966
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2 2110 Maribor, tele-
faks 02/25-22-241; 02/22-00-152.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
110 kV in obračunske meritve za RTP
110/20 kV Ljutomer.

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

Navedba sklopov:
A) ločilniki 110kV -12 kom,
B) kombinirani merilni transformatorji110

kV -15 kom,
C) omara obračunskih meritev -1 kom.
Ocenjena vrednost celotnega javnega

naročila: 52,000.000 SIT; po sklopih pa so
vrednosti:

A) 20,550.000 SIT;
B) 25,350.000 SIT;
C) 5,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: objekt RTP 110/20 kV

Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
do 31. 7. 2001.

7 (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splo-
šno kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani
Gredin (soba št. 114/ I.nadst.), na dan ob-
jave v Ur. l. RS, in nato vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o
naročilu pa se dobi na naslovu naročnika
pri: Božidarju Govediču, univ. dipl. inž. el.
in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-152 in 02/22-00-127 na dan
objave v Ur. l. RS in nato vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan obja-
ve v Ur. l. RS, in nato vsak delovni dan med
10. in 12. uro do 27. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsaki delovni
dan med 10. in 12 uro, najkasneje do 28. 3.
2001 do 10. ure v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I.nad.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin soba št. 114/ I.nadst.). Na ku-
verti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj–Ponudba–
Javni razpis”. Navedena mora biti številka
objave javnega razpisa v Ur. l.  RS, št. Ur. l.
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta in ponudba morata biti za-
pečateni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 3.
2001 ob 11. uri pri naročniku: Elektro Ma-
ribor, javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Ma-
ribor; v sejni sobi II.nadstropje.

10.  Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavi-
tve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47.člen): ponudnbo lah-
ko predloži skupina izvajalcev, gospodar-
ska družba ali samostojni podjetnik, ki je
registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvajanje dobav blaga, ki je predmet javne-
ga razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
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šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi zahtevani pogoji z
dokumenti za ugotavljnje usposobljenosti
ponudnika, ki so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudniki lahko umaknejo ponudbe,
jih dopolnijo ali zamenjajo do poteka roka
za oddajo ponudbe;

– ponudba mora veljati do datuma, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika t.j. 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 27. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (55%),
– potrjene reference (43%),
– ISO standard 9001(2%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri: Božidarju
Govediču, univ.dipl.inž.el. in Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org., tel.02/22-00-152 in
02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

Št. 01/2001 Ob-43968
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj

d.d..
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabre-

žje 3, 2250 Ptuj, faks št. 02/771-36-01,
tel. 02/787-03-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža strojnih, elektro in krmilno-
regulacijskih napeljav, naprav in opre-
me za rekonstrukcijo dehidracije blata.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko potegujejo samo za ce-
lotno naročilo.

4. Kraj dobave: Komunalno podjetje Ptuj
d.d., Centralna čistilna naprava, Ob Dravi 7,
Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik mora ponuditi varianto po razpisni
dokumentaciji, poleg le-te pa lahko ponudi
tudi svojo varianto.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dela naj bi
se predvidoma v celoti izvedla v letu 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko zahteva v tajništvu po-
djetja, na Žnidaričevem nabrežju 3, Ptuj.
Kontaktna oseba v zvezi z razpisno doku-
mentacijo je mag. Jernej Šömen,
univ.dipl.inž., tel. 02/780-54-60.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati vsak delovni
dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000,00 SIT, ki jo zainteresirani
ponudniki plačajo na ŽR Komunalnega po-
djetja Ptuj d.d., št. 52400-601-12440, ali
na blagajni podjetja, z navedbo namena na-
kazila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7.  5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj - tajništvo
podjetja, tel. 02/787-03-11, faks
02/771-36-01. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene z napisom “Ponudba
- Ne odpiraj” in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7.  5. 2001, ob 12.15 uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Žnidariče-
vo nabrežje 3, 2250 Ptuj.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji (možnost
obročnega plačevanja).

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 30. dneh po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih: refe-
rence ponudnikov: 0-5 točk; ugodnejša po-
nudbena cena: 0-40 točk; dobavni rok, rok
izvedbe, garancijski roki: 0-5 točk, zmoglji-
vost opreme in priprava na izbiro podizvajal-
ca: 0-15 točk; priprava ponudnika, da na-
ročnik vpliva na izbiro podizvajalca: 0-5 točk;
kvaliteta vgrajene opreme in materialov, ser-
visiranje in dobava rezervnih delov: 0-10
točk; fiksnost cen: 0-5 točk; plačilni pogoji
in možnost obročnega odplačevanja pogod-
benega zneska: 0-15 točk .

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik pričakuje od ponudnikov,
da izdelajo ponudbe na podlagi preizkusov
dehidracije pregnitega blata iz Centralne či-
stilne naprave Ptuj. Ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije o naročilu pri kontaktni
osebi mag. Jerneju Šömnu, univ. dipl. inž.,
tel. 02/780-54-60.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

 Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Št. 289/2001 Ob-43970
1. Naročnik: Dijaški dom Drava Maribor.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica

67, 2000 Maribor, tel. 02/229-63-70, faks
02/228-26-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
živil in prehrambenih artiklov po posa-
meznih sklopih za leto 2001 in nabava
kurilnega olja – ekstra lahko za leto
2001.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so ponudbe, ki se nanašajo na
vse sklope skupaj ali pa na posamezne sklo-
pe razpisanega blaga; ali na enega ali več
artiklov iz posameznega sklopa. Ocenjena
vrednost je brez DDV.

I. sklop: meso in mesni izdelki, ocenjena
vrednost 17,592.594 SIT,

II. sklop: mleko in mlečni izdelki, ocenje-
na vrednost 4,629.630 SIT,

III. sklop: kruh, testenine, pekovski in
mlevski izdelki, ocenjena vrednost
4,629.630 SIT,

IV. sklop: razni prehrambeni artikli, oce-
njena vrednost 7,407.408 SIT,

V. sklop: kurilno olje – ekstra lahko, oce-
njena vrednost 8,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: fco Dijaški dom Drava
Maribor, Smetanova ulica 67, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2001 do 30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko prejmete v tajništvu Dija-
škega doma Drava Maribor, Smetanova uli-
ca 67, 2000 Maribor, Vrhovšek Jolanda;
prosimo dokazilo o plačilu za razpisno do-
kumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro, do 16. 3. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, DDV je vraču-
nan v ceno, znesek lahko nakažete na ŽR
št. 51800-603-36792.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 3. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Dijaškega doma Drava
Maribor, Smetanova ulica 67, 2000 Mari-
bor, Vrhovšek Jolanda.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 3. 2001 ob 8. uri, v mladinski
sobi Dijaškega doma Drava Maribor, Sme-
tanova ulica 67, 2000 Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opred-
eljeno 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): pravni akt
o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za od-
dajo ponudb ponudniki ne smejo več umak-
niti ali spremeniti ponudbe, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. kakovost blaga,
2. reference ponudnika,
3. ponudbena cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba je Vrhovšek Jolan-
da.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Dijaški dom Drava Maribor

Št. 162/2001 Ob-43971
1. Naročnik: JZ Radiotelevizija Sloveni-

ja.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

dio pretičnega in matričnega polja z vez-
nimi vrvicami in priključnimi konektorji
– 11 kosov, 1 kos, 60 kosov, 970 kosov.

(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 45 dni po podpisu po-
godbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 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
št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(oznaka razpisa) in  z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago
samo v pisni obliki na faks št. 475-2186.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: vključno do 2. 4.
2001 do 14. 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. 162/2001 – pretična polja”. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov ponu-
dnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 4. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
52/V – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do podpisa pogodbe; predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 60%, plačilni pogoji 10%, te-
hnična ustreznost 30%, v skladu z razpisno
dokumentacijo (kompatibilnost z obstoječo
opremo 20%, tehnični parametri 10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanih, odvisno od razpoložljivih finan-
čnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si pri-
držuje pravico do razveljavitve razpisa, ozi-
roma da ne izbere nobenega ponudnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-43972
1. Naročnik: Mariborski vodovod, javno

podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 24,

2000 Maribor, faks 02/320-11-11, kon-
taktna oseba je Ludvik Zupančič, univ. dipl.
inž., tel. 02/320-77-43, faks
02/320-11-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse sklope v celoti,
enega ali več sklopov v celoti.

4. Kraj dobave: fco Mariborski vodovod,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začet-
ka dobave 20. 4. 2001, trajanje sukcesiv-
ne dobave dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mariborski vo-
dovod, javno podjetje, d.d., Jadranska c.
24, 2000 Maribor, kontaktna oseba Ludvik
Zupančič, univ. dipl. inž., tel.
02/320-77-43, faks 02/320-11-11.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, do 15. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na blagajni na-
ročnika ali na žiro račun št.
51800-601-12066, Mariborski vodovod.
DDV je vključen.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mariborski vodovod, javno po-
djetje, d.d., Jadranska c. 24, 2000 Mari-
bor, tajništvo direktorja, tel. 02/320-77-02,
soba 112/I.

Zapečatene kuverte morajo imeti na vi-
dnem mestu označeno “Ponudba – dobava
pisarniškega materiala, ne odpiraj” in števil-
ko objave tega javnega razpisa. Na hrbtni
strani kuverte mora biti napisan naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 3.
2001 ob 12.30, na naslovu Mariborski vo-
dovod, javno podjetje, d.d., Jadranska c.
24, 2000 Maribor, v sejni sobi št. 110/I.

Odpiranje ponudb bo vodil predsednik
razpisne komisije.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 2% po-
nudbene vrednosti, garancija za dobro iz-
vedbo posla v višini 10% ponudbene vre-
dnosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 5. 2001 po 8. uri.
Predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe 9. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pri Zupančič Ludviku, tel.
02/320-77-43, vsak delovnik od 8. do
10. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d.
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Ob-43974
1. Naročnik: Onkološki inštitut.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ska in laboratorijska oprema:

– črpalka infuzijska dvopotna, 5 kosov,
– aparat za koagulacijo žil, 1 kos,
– mikroskop za skrining DKS, 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za kateroko-
li razpisano opremo.

4. Kraj dobave: Onkološki inštitut, Na-
bavna služba, Zaloška 5, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni dopustna.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasneje
tri mesece od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Onkološki in-
štitut, Nabavna služba, Marinka Zadel, Zalo-
ška 5, Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-40-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naslednji delovni
dan od objave razpisa v Uradnem listu RS
do dneva odpiranja ponudb, vsak delavnik
od 9. do 14. ure. Vsi zainteresirani ponu-
dniki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo osebno z dokazilom o vplačilu stroškov
ali lahko zahtevajo (s predložitvijo dokazila
o vplačilu stroškov), da se jim dokumentaci-
jo pošlje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na žiro
račun: Onkološki inštitut Ljubljana,
50103-603-45793, z navedbo “plačilo raz-
pisne dokumentacije za med. in lab. opre-
mo“..

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 3. 2001 z
jutranjo pošto ali osebno do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Onkološki inštitut, Nabavna
služba, Zaloška 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2001, ob 10. uri, Onkološki
inštitut, Velika sejna soba, savba C, Zaloška
2, Ljubljana.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z
47. členom zakona o javnih naročilih in raz-
pisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu s 55. členom
Zakona o javnih naročilih.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%. Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo
cenovno najugodnejša.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 6. 10. 2000 Uradni list RS,
št. 91.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Onkološki inštitut

Št. 4385-01 Ob-43898
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

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

dovljica, Mladinska c. 1, 4260 Bled, tel.
04/57-54-000, faks 04/57-41-843.

3. (a) Vrsta in količina blaga: defibrila-
tor 2 kom.

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

4. Kraj dobave: ZD Radovljica, Kopali-
ška 7, Radovljica in ZD Bled, Mladinska c.
1, Bled.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Radovljica
– tajništvo, Ivanka Brzovič, 04/53-70-346,
faks 04/53-70-320, dodatne informacije –
Marjana Grm, dr. med., tel. 04/53-70-300
ali Leopold Zonik, dr. med., tel.
04/57-54-000.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 2. do
28. 3. 2001, od ponedeljaka do petka od
7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV) na ŽR:
51500-603-32725.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 3. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG – OE Zdravstveni dom
Radovljica, Kopališka ul. 7, 4240 Radovlji-
ca.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 3. 2001 ob 12. uri, ZD Radovlji-
ca, Kopališka ul. 7, 4240 Radovljica, sejna
soba v II. nadstropju.

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

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: 31. 5. 2001, sprejem
odločitve predvidoma 31. 3. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: okvirna vrednost 8,700.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 2. 2001.

OZG – OE ZD Radovljica

Št. 46/2001 Ob-44025
1. Naročnik: Dom starejših občanov.
2. Naslov naročnika: Bevkova ulica 10,

5270 Ajdovščina, tel. 05/365-98-11, faks
05/365-98-26, Ajdovščina.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skupni letni oce-
njeni vrednosti: 37,451.876 SIT.

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

1. sadje,
2. zelenjava, suhe stročnice in jajca,
3. kruh in pekarsko pecivo,
4. perutnina in perutninski izdelki,
5. mesni izdelki,
6. sveže meso,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. testenine in mlevski izdelki,
9. splošno prehrambeno blago,
10. siri,
11. brezalkoholne pijače,
12. zmrznjena živila, ribe.
Dobavitelj mora ponuditi blago po posa-

mezni skupini v celoti.
Ocenjena vrednost naročila:

37,451.876 SIT.
4. Kraj dobave: Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001
do 30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo Do-
ma starejših občanov v Ajdovščini, 5270
Ajdovščina, ekonom Jožef Tomažič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 11. uro do 9. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, z vključenim
DDV na ŽR št. 52010-603-31588.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Doma starejših obča-
nov Ajdovščina, Bevkova ulica 10, 5270
Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 3. 2001 ob 10. uri, v delavni
terapiji Doma starejših občanov Ajdovščina.

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): /
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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. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba – v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Tomažič Jožef,
05/365-98-17.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

Dom starejših občanov Ajdovščina

Št. 1 Ob-44029
1. Naročnik: Republika Slovenija Uprav-

na enota Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Adamič Lundrovo

nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni

pisarniški in računalniški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop,
dva sklopa ali za vse sklope skupaj.

4. Kraj dobave: Ljubljana, po posamez-
nih izpostavah (Bežigrad, Center, Moste-Po-
lje, Šiška, Vič-Rudnik, Sektor za upravne
notranje zadeve, Služba načelnice za orga-
nizacijo in delovanje upravne enote.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 4. 2001
do 30. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS Upravna
enota Ljubljana; Služba načelnice za orga-
nizacijo in delovanje upravne enote, taj-
ništvo, soba 323, 3.nadstropje; dodatne in-
formacije na tel.: 306 31 53, Marolt Zden-
ka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej vsak delovni dan od 11. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT je potrebno vpla-
čati na ŽR MF, Izvrševanje proračuna RS,
št. 50100-630-10014 sklic na številko 18
10995-7141998-06624301.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 4. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS Upravna enota Ljubljana,
Služba načelnice za organizacijo in delova-
nje upravne enote,tajništvo, soba 323, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 4. 2001 ob 10. uri na naslovu
UEL, Trg MDB 7, Ljubljana, velika sejna
soba – klet.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, veljavna
najmanj do sklenitve pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe.

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od odpiranja ponudb; predviden
datum sprejema odločitve je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost, finančno stanje, reference
in način naročanja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo z odložnim pogojem, da se
bo le-ta v celoti izvedla le, če bodo na voljo
proračunska sredstva.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Upravna enota Ljubljana

Ob-44037
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, Dom-

žale.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vodome-

ri:
DN 20 Qn = 2,5 m3/h ca. 5000 kom
DN 25 Qn = 6 m3/h ca. 90 kom
DN 40 Qn = 10 m3/h ca. 90 kom
DN 50/20 Qn = 15 m3/h ca. 20 kom
DN 80/20 Qn = 40 m3/h ca. 20 kom
DN 100/20 Qn = 60 m3/h ca. 20 kom
DN 150/40 Qn = 150 m3/h ca. 5 kom
vložek nepovrat. ventila DN 20 5000 kom
vložek nepovrat. ventila DN 25 90 kom
vložek nepovrat. ventila DN 40 90 kom
holandec 3/4 8000 kom
holandec 1 160 kom
holandec 6/4 160 kom
holandec dolgi 3/4 s kontra
matico 2000 kom
holandec dolgi 1 s kontra
matico 20 kom
holandec dolgi 6/4 kontra
matico 20 kom

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

4. Kraj dobave: Domžale.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: do izčrpanja
pogodbene vrednosti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Aleš Stražar,
01/721-20-97, Savska 34, Domžale.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 12. uro do 23. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 z vključenim DDV
na žiro račun družbe št. 50120-601-30902.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 3. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JKP Prodnik, d.o.o., Savska
34, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 3. 2001 ob 9. uri, JKP Prodnik,
d.o.o., Savska 34, Domžale, sejna soba št.
16.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT z veljavnostjo do 15. 5.
2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost, reference, rok dobave, te-
hnične prednostji (po razpisni dokumenta-
ciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

JKP Prodnik, d.o.o.
Domžale

Št. 260-2/01-3 Ob-44055
1. Naročnik: Splošna bolnišnica »dr.

Franca Derganca« Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici, faks:
05/39-36-300, tel. 05/30-31-811.

3. (a) Vrsta in količina blaga: službena
vozila (po specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko opremo dobavi v celoti ali
po sklopih:

– 1 kombi tovorno vozilo (teža vozila do
1950 kg, evropska blagovna znamka),

– 1 kombinirano vozilo za prevoz oseb
in stvari (teža vozila do 1.900 kg, evropska
blagovna znamka),

– 1 kombinirano vozilo za prevoz oseb
in stvari (teža vozila do 1.300 kg, evropska
blagovna znamka).
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4. Kraj dobave: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica,
Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Go-
rici – tajništvo uprave, tel. 05/30-31-811,
int. 295.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe iz točke 8.(a).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT z
DDV, virmansko na ŽR 52000-603-32020,
ali gotovinsko pri blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 3. 2001 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica »dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici – tajništvo upra-
ve (po pošti ali osebno).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 3. 2001 ob 11. uri, v medicinski knjiž-
nici zavoda (I. nad. osrednje stavbe zavo-
da).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevane: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: navedeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica,
vodja javnih naročil (tel. 05/30-31-811, int.
280).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”

Šempeter pri Gorici

Št. 164/2001 Ob-44061
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: valovodi

ravni, kolena in prirobnice za 4, 8 in 11
GHz – ca. 183 m in ca. 200 kosov.

(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:

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava v ro-
ku štirih tednov 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 –Zinka Valentin-
čič, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 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 potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 3. 2001 do
13. 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 – Ponud-
ba za razpis št. 164/2001 – “valovodi””.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 3. 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 raz-
pisni 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 30. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
65%; tehnična ustreznost 15% (od tega
slabljenje 5%, prilagoditev – odbojnost 5%,
kompatibilnost z obstoječo opremo 5%);
plačilni pogoji 10%, dobavni rok 10%.

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: 16. 2. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 165/2001 Ob-44062
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: Instalacij-

ski material in tehnična oprema za
potrebe satelitske postaje v Domžalah
in digitalnih zvez LJ-MB z odcepoma
Domžale in Sljeme.

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

A) pretična polja za avdio signale – 44
kosov,

B) ločilni transformatorji za avdio signale
– 614 kosov,

C) pretična polja za video signale – 13
kosov,

D) kabli in priključki: 5000 m koaksial-
nega kabla za prenos 2 Mbit signala, 1000
priključkov 1.0/2,3; 1000 prehodov
1.0/2,3; 1000 m mrežnega kabla in do-
datna oprema,

E) transformatorji za pretvorbo 2 Mbit/s
nivojev – 50 kosov,

F) distribucijski ojačevalniki za video sig-
nal – 163 kosov,

G) avdio monitorji za kontrolo avdio sig-
nalov – 10 kosov,

H) video monitorji – 23 kosov ali televi-
zorji – 21 kosov -za kontrolo video signalov,

I) avdio in video preklopno polje s trinivo-
jskim preklopom 32 vhodov na 2 izhoda – 1
kos,

J) profesionalna satelitska oprema za
sprejem DVB-S signalov – 1 komplet,

K) avdio in video oprema – 1 komplet,
L) merilna avdio in video analizator – 1

komplet,
M) spektralni analizator in merilnik moči,

frekvenčno področje delovanja do 26 GHz
– 1 komplet,

N) merilna oprema za DVB MPEG trans-
portni niz – 1 komplet,

O) lan mrežno stikalo – 3 kosi,
P) zveze z uporabo optičnih vlaken in

optičnih naprav za prenos analognega 70
MHz signala in prenos signalov L pasu do
satelitskih sprejemnikov – 2 kompleta.

Ponudniki lahko predložijo ponudbe za
celoto (vse sklope) ali samo za posamezne
sklope v celoti.

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

variantne ponudbe bodo sprejemljive samo
za sklop H.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v
roku 30 do 45 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slov-
enija, OE Oddajniki in zveze –Zinka Val-
entinčič, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 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
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun pri APP, Ljubljana, št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 3. 2001 do
13. 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 – Ponud-
ba za razpis št. 165/2001 – “instalacijski
material in tehnična oprema za potrebe
satelitske postaje””. Na kuverti mora biti
napisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 3. 2001 ob 10. uri, v veliki sejni
sobi – 5. nadstropje JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, neprek-
licna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv,
veljavna do podpisa pogodbe – po razpisni
dokumetnaciji.

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

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

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

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 30. 3.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
· sklopi A, B, C, D, E:
– cena 60%,
– tehnično upravljalske lastnosti 20%

(kompatibilnost z obstoječo opremo 12%,
tehnične karakteristike 8%),

– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%;
· sklopi F, G, H:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%

(kompatibilnost z obstoječo opremo 20%,
enostavnost vzdrževanja 4%, tehnične kara-
kteristike 4%, poraba energije 2%),

– dobavni rok 10%,

– plačilni pogoji 10%;
· sklop I:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%

(kompatibilnost z obstoječo opremo 20%,
tehnične karakteristike 4%, enostavnost up-
orabe 4%, enostavnost vzdrževanja 2%),

– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%;
· sklop J:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%

(kompatibilnost z obstoječo opremo 17%,
tehnične karakteristike 13%),

– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%;
· sklop K:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%

(kompatibilnost z obstoječo opremo 20%,
enostavnost vzdrževanja 5%, tehnične kara-
kteristike 5%),

– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%;
· sklopi L, M, N, O, P:
– cena 50%,
– tehnično upravljalske lastnosti 30%

(kompatibilnost z obstoječo opremo 18%,
tehnične karakteristike 12%,),

– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do
morebitnega manjšega ali večjega obsega
od razpisanega, odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med popol-
nimi ponudbami izbora ne opravi.V teh
primerih ponudniki niso upravičeni do
odškodnine iz teh naslovov .

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 01/01 Ob-44071
1. Naročnik: VVZ “Martin Krpan” Cer-

knica.
2. Naslov naročnika: Cesta na jezero

17, 1380 Cerknica, tel. 01/709-32-22,
faks 01/709-67-70.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenega blaga v vre-
dnosti 20,500.000 SIT.

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

– kruh in pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in suhomesni izdelki,
– piščančje meso in piščančji izdelki,
– jajca,
– zamrznjene ribe,
– zamrznjeno pecivo in zamrznjena zele-

njava,
– sveže sadje in zelenjava, suho sadje,
– osnovna živila,
– jušne zakuhe in testenine,
– konzervirana živila,
– ostala živila,
– čaji,
– sirupi in sokovi.

Ponudnik se lahko prijavi na vse ali na
posamezne sklope, vendar morajo biti po-
nujeni sklopi popolni. Nepopolnih sklopov
ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: VVZ “Martin Krpan” Cer-
knica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava za obdobje enega leta, od 1. 5.
2001 do 30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: VVZ “Martin
Krpan” Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica, tajništvo, tel. 01/709-32-22.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (DDV je v ceni)
na žiro račun 50160-603-59187.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 4. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: VVZ “Martin Krpan” Cerknica,
Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 4. 2001 ob 12. uri, VVZ “Martin
Krpan” Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380
Cerknica.

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. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: tajništvo zavoda, od 8. do 10. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

VVZ “Martin Krpan”, Cerknica

Št. 49/2001 Ob-44140
1. Naročnik: Dijaški dom Tezno.
2. Naslov naročnika: Zolajeva ulica 13,

2000 Maribor; tel. 02/462-26-17; faks
02/461-34-61; e-pošta: tajnistvo@d-tez-
no.mb.edus.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. Živila in prehrambeni izdelki po bla-

govnih skupinah od 1 do 4:
a) meso in mesni izdelki,
b) mleko in mlečni izdelki,
c) kruh in pekovski izdelki,
d) razni prehrambeni izdelki.
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II. Gorivo:
a) Kurilno olje – ekstra lahko.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Dijaški dom Tezno, Zo-
lajeva ulica 13, 2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. maj 2001.
Trajanje dobave 2 leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: v tajništvu do-
ma na Zolajevi ulici 13 v Mariboru, pri Slavi-
ci Krstić.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v zakonitem roku
od objave razpisa vsak delavnik med 8. in
14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun:
51800-603-31408, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dijaški dom Tezno, Zolajeva
ulica 13, 2000 Maribor, s pripisom “javni
razpis”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
do 13. 4. 2001 ob 12. uri v Dijaškem do-
mu Tezno na Zolajevi ulici 13 v Mariboru.

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

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

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

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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum odlo-
čitve je 20. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ugodna končna cena,
– kakovost blaga,
– reference.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena
pogodba o dobavi blaga za obdobje 24 me-
secev.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001

19. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije: da-
tum za posredovanje zahteve za objavo je:
23. 4. 2001.

Dijaški dom Tezno

Št. 1/2001 Ob-44145
1. Naročnik: Osnovna šola Cerklje ob

Krki.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Cer-

klje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, 8263 Cer-
klje ob Krki, tel. 07/496-91-03, faks
07/496-91-03, e-mail: o-cerklje.nm@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. sadje in zelenjava, 2. kruh in pekovsko
pecivo, 3. sveže meso, 4. mesni izdelki, 5.
mleko in mlečni izdelki, 6. jajca, 7. testeni-
ne in keksi, 8. splošno prehrambeno blago.

4. Kraj dobave: Cerklje ob Krki 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 3, ravnate-
ljica Stanislava Šebrek.

Ponudnik mora ob dvigu predložiti po-
poln naslov, davčno številko in potrdilo o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (DDV je vklju-
čen v ceno) preko virmana na račun Osnov-
na šola Cerklje ob Krki, št.
51620-603-31364, s pripisom za razpis.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola, Cerklje ob Krki
3, 8263 Cerklje ob Krki.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 4. 2001 ob 12. uri na naslovu Cer-
klje ob Krki 3.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% razpisne vredno-
sti skupine, za katero se javlja na razpis, z
veljavnostjo do 6. 5. 2001.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: 1. potrdilo, da proti po-
nudniku ni uveden postopek prisilne porav-
nave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije (potrdilo izda pristojno sodišče ali
davčna uprava), 2. sodno overjeno dokazilo

o registraciji, ki ni starejše od 30 dni oziro-
ma obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje
obrtne in obrti podobne dejavnosti, 3. do-
kazilo, da ni bila proti ponudniku izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
ponudnikovo nestrokovnost, 4. dokazilo, da
je poravnal davke in prispevke določene z
zakonom (potrdilo izda davčni urad ali carin-
ska uprava), 5. za samostojne podjetnike
dokazilo za povprečno stanje zadnjih treh
mesecev na ŽR, eventualno blokado ŽR in
obveznosti do banke.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 15. 5. 2002. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Osnovna šola Cerklje ob Krki

Št. 0512/3-308/12-01 Ob-44146
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-5152, telefaks št.
01/2315-073.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– letni avtoplašči – 4016 kosov;
– motoplašči:
· motoplašči za motorna kolesa –

376 kosov,
· motoplašči za skuterje – 22 kosov;
– ostalo blago:
· zračnice – 1800 kosov,
· uteži – 11500 kosov,
· injekcije za krpanje – 20 kosov,
· pasta za montažo gum – 45 kilogra-

mov.
Specifikacija blaga je opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:

sklop 1: avtoplašči letni,
sklop 2: motoplašči,
sklop 3: ostalo blago.
Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je

predmet javnega razpisa v celoti (sklopi 1,
2 in 3) ali po posameznih sklopih v celoti.
Posameznih postavk ali podsklopov iz po-
sameznega sklopa, ponudniki ne morejo po-
nuditi.

4. Kraj dobave: Posamezne organizacij-
ske enote Ministrstva za notranje zadeve,
Generalne policijske uprave in Policijskih
uprav na območju celotne države.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
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nudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti te-
hnični specifikaciji iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bo
potekala sukcesivno, in sicer je predvideni
začetek dobave v prvi polovici meseca apri-
la 2001 oziroma takoj po podpisu pogod-
be, zaključek dobave pa je za 70% avto-
plaščev in motoplaščev v mesecu aprilu
2001, za 30% avtoplaščev in motoplaščev
pa do novembra 2001. Za 50% ostalega
blaga je zaključek dobave v mesecu aprilu
2001, za 50% ostalega blaga pa do no-
vembra 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije daje Alojz Jakoš, tel.:
01/472-5662.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponu-
dniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni
zavezanec ali ne), potrdilo o registraciji s
strani davčnega urada, v kolikor je davčni
zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT,
iz katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30801201.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 3. 2001,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Javno odpiranje ponudb bo dne
21. 3. 2001, ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komisi-
ji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

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

plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 30. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki za
sklopa 1 in 2 ustreza merilom cena, kvalite-
ta in finančno stanje ponudnika, za sklop 3
pa meriloma cena in finančno stanje ponu-
dnika.

Pri sklopih 1 in 2 lahko ponudniki za
merilo cena prejmejo 60 točk, za kvaliteto
35 točk ter za finančno stanje ponudnika 5
točk. Pri sklopu 3 lahko ponudniki za merilo
cena prejmejo 60 točk, za finančno stanje
ponudnika pa 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 126/4 Ob-44185

1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/33-96-600 in
faks 05/30-23-212.

3. (a) Vrsta in količina blaga: elektro-
montažni material (po razpisni dok. št.
3/2001-B).

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

– vodniki polizolirani,
– kabli 20kV,
– vodniki Al/Fe,
– NN kabli 1 kV,
– koviski jamborji,
– leseni drogovi.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika

nerazloženo na določene lokacije.

5. Datum trajanja dobave: sukcesivno
od marca do decembra 2001.

6. (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 Uradnem listu RS s
pripisom razpisna dokumentacija – dobava
elektromontažnega maateriala.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 2001 do 10. ure.

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

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 4. 2001 ob
11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik predloži bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
vrednosti ponudbe, katera veljavnost je
usklajena z veljavnostjo ponudbe.

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

11. 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.

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

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od dneva objave tega razpisa, da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 4.
2001.

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

15. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
16. 2. 2001, Ob-43852

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 19. 2. 2001.

Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek

V javnem razpisu za obnovo spomenika
žrtvam fašizma na Sv. Urhu pri Ljubljani,
naročnika Mestne občine Ljubljana, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 11 z dne
16. 2. 2001, Ob-43703 (stran 668), se
7.(c) točka dopolni z zneskom in se pravilno
glasi:

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-630-810108, Prihodki upravnih or-
ganov Mesta Ljubljane, sklic 121.

Uredništvo

Št. 352-01/128/00-03 Ob-43914
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,

8350 Dolenjske Toplice, telefon
07/384-51-85, faks 07/384-51-90, e-ma-
il: obcina.dtoplice@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste ulice Maksa He-
ningmana v Dolenjskih Toplicah v dolži-
ni 200 m z izgradnjo komunalne in-
frastrukture in sicer: elektro instalacije,
meteorne in fekalne kanalizacije ter vo-
dovoda.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvide-
na, ponudba mora zajemati vse sklope.

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

4. Kraj izvedbe: Dolenjske Toplice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del 2. 4.
2001, konec del 3. 5. 2001 ali en mesec
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Do-
lenjske Toplice, Mateja Perko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12.ure (v
času trajanja objave).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek 10.000
SIT na račun 52100-630-40162, sklic
351-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora pred-
ložiti ponudbo do 16. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 3. 2001 ob 14. uri, v prostorih občine
Dolenjske Toplice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti za resnost ponudbe
bančno garancijo v višini 1,000.000 SIT, za
čas veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila izvršenih del je 90 dni od
prejema računa oziroma situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki
predložijo pravni akt o skupni izvedbi naro-
čila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 30 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: cena, plačilni pogoji, reference na po-
dročju nizkih gradenj (podrobneje obrazlo-
ženo v razpisni dokumentaciji).

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 2. 2001.

Občina Dolenjske Toplice

Št. 203/01 Ob-43915
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča, Po-

ljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva, ul. 1,

2319 Poljčane, tel. 02/828-58-22, tele-
faks 02/802-56-75.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
II. nad. Doma dr. Jožeta Potrča.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe: Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso predvidene.
6. Datum predvidenega začetka in do-

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom dr. Jože-
ta Potrča, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane,
kontaktna oseba je Ocvirk Silva.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite
na ŽR: 51810-603-32223.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom dr. Jožeta Potrča, Potrče-
va ul. 1, 2319 Poljčane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2001 ob 17. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe o skupnem nastopu iz katere
je razvidno kateri izmed pogodbenikov je
nosilec pogodbenega posla.

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:

– usposobljenost za izvedbo del,
– finančna usposobljenost za izvedbo

del,
– tehnična in kadrovska usposobljenost

za izvedbo del.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 5. 2001, 6. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 70%,
– reference – 24%,
– plačilni pogoji – 6%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 2. 2001.
Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane

Št. 35205-3/01 Ob-43973
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

9000 Murska Sobota, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
kanalizacije v Satahovcih – II. faza:

I. del gradnje kanalizacije v dolžini
656 m,

II. del gradnje kanalizacije v dolžini
595 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: Satahovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: I. del 2 meseca,
s pričetkom v mesecu maju 2001, II. del
2 meseca, s pričetkom v jeseni 2001.
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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 30. 3. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 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: 30. 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 15 dni od odpiranja po-
nudb.

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: 15. 2. 2001.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 12 Ob-43978
1. Naročnik: Dom dr. Jožeta Potrča, Po-

ljčane.
2. Naslov naročnika: Potrčeva ul. 1,

2319 Poljčane, tel. 02/828-58-22, faks
02/802-56-75.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
II. nadstropja Doma dr. Jožeta Potrča.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe: Poljčane.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: april 2001, do-
končanje december 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom dr. Jože-
ta Potrča, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane,
Ocvirk Silva.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite
na ŽR: 51810-603-32223.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom dr. Jožeta Potrča, Potrče-
va ul. 1, 2319 Poljčane.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2001 ob 17. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): predloži-
tev pogodbe o skupnem nastopu iz katere
je razvidno, kateri izmed pogodbenikov je
nosilec pogodbenega posla.

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:

– usposobljenost za izvedbo del;
– finančna usposobljenost za izvedbo

del;
– tehnična in kadrovska usposobljenost

za izvedbo del.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 5. 2001, 6. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 24%,
– plačilni pogoji 6%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 2. 2001.
Dom dr. Jožeta Potrča, Poljčane

Št. 411-01-3/01 Ob-44004
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. (01)56-54-360, faks
(01)56-44-041.

3. (a) Opis in obseg gradnje: regulaci-
ja potoka Bobna v Obrtni coni Hrastnik.

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

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

4. Kraj izvedbe: Hrastnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 90
dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hra-
stnik, Janez Kraner.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure.

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

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 3. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 3. 2001, ob 12. uri, Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. čl.): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. čl. ZJN-1:  mož-
nost financiranja, odloga plačila

– izpolnjevanje kadrovskih zmogljivosti
po ZJN-1,

– navedba opreme in njena zasedenost.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 2. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnične prednosti, kakovost, garancijska
doba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18 Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 2. 2001.

Občina Hrastnik

Št. 110-1/01 Ob-44015
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku AC
A1/0056 Postojna – Razdrto od km
9,000 do km 9,800.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC A1/0056 Postojna
– Razdrto.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 10. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko do-
bijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, so-
ba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel. 01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Svit Černe, univ. dipl. inž. grad. –
Družba za državne ceste d.o.o., Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-273,
faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
22. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 3. 2001 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 22. 3.
2001 ob 11. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,320.500 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 21. 6. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44016
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku AC
A1/0036 Fram – Slovenska Bistrica od
km 1,650 do km 4,450.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC A1/0036 Fram –
Slovenska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 15. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Svit Čer-
ne, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-273, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
21. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 3. 2001 do 10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3.
2001 ob 11. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,391.100 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: skladno z razpisno doku-
mentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 20. 6. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44017
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku AC
A1/0059 Dramlje – Celje od km 3,150
do km 5,050.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC A1/0059 Dramlje –
Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 15. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Svit Čer-
ne, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-273, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
21. 3. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 3. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,641.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 20. 6. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44018
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku AC
A1/0056 Postojna – Razdrto od km
6,300 do km 9,000.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: Izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC A1/0056 Postojna
– Razdrto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 15. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Svit Čer-
ne, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-273, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
20. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 3. 2001 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 3.
2001 ob 12. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,962.700 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
91 dni oziroma do 19. 6. 2001. Datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 26. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44019
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku AC
A1/0056 Postojna – Razdrto od km
3,600 do km 6,300.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: Izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC A1/0056 Postojna
– Razdrto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 25. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Svit Čer-
ne, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-273, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
21. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 3. 2001 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3.
2001 ob 12. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
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ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,998.400 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 20. 6. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44020
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
voziščne konstrukcije na odseku AC
A1/0652 Brezovica – Vrhnika od km
12,200 do km 12,400 in na odseku AC
A1/0653 Vrhnika – Logatec od km
0,000 do km 1,100.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC A1/0652 Brezovica
– Vrhnika in AC A1/0653 Vrhnika – Loga-
tec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 15. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Svit Čer-

ne, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-273, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
21. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 3. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 21. 3.
2001 ob 10. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,141.600 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 20. 6. 2001. Datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44021
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zalivanje
razpok in rež na območju avtocest.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: območje avtocest.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko do-
bijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, so-
ba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel.  01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Svit Černe, univ. dipl. inž. grad. –
Družba za državne ceste d.o.o., Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-273,
faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
23. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 3. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 3.
2001 ob 10. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 749.700 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 22. 6. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44022
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rezkanje
asfalta vozišča na območju AC baze
Ljubljana, Postojna in Hrušica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC baza Ljubljana, Po-
stojna in Hrušica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Svit Čer-
ne, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-273, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
20. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 3. 2001 do 10,30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 3.
2001 ob 11. uri na naslovu Družba za dr-

žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 276.675 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 19. 6. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 26. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44023
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje z
vročo asfaltno maso na območju AC ba-
ze Slovenske Konjice in Maribor.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC baza Slovenske Ko-
njice in Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 29. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Svit Čer-

ne, univ. dipl. inž. grad. – Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-273, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
22. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 22. 3. 2001 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 22. 3.
2001 ob 12. uri na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,641.400 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 21. 6. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-44024
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje z
vročo asfaltno maso na območju AC ba-
ze Ljubljana, Postojna in Hrušica.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC baza Ljubljana, Po-
stojna in Hrušica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 29. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko do-
bijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, so-
ba 104/I, kontaktna oseba je Marjana Štu-
lar, tel.  01/47-88-439, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Svit Černe, univ. dipl. inž. grad. –
Družba za državne ceste d.o.o., Ljublja-
na, Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-273,
faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 23. 2. 2001 do
23. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.500 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun
št. 50106-601-291863 – Družba za držav-
ne ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 3. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 3.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,856.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

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

o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 22. 6. 2001. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je:
najnižja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
16. 2. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Št. 105810/01 Ob-44067
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. (03) 896-11-00,
faks (03) 896-11-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
kanalizacije Šenbric - Hrastovec - Škale.

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

končanja ali čas izvedbe: 40 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Velenje d.o.o., Služba za investicijski
inženiring, Koroška cesta 37b, 3320 Vele-
nje, Zoran Rodič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 + 19% DDV, naka-
zilo na TR: 13426-0012997108.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. marec 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik
Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. marec 2001 ob 11.30 v sejni
sobi Komunalnega podjetja Velenje, Koro-
ška cesta 37b, Velenje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.

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: kot v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. junij 2001, predviden datum odloči-
tve 9.  april 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena (maks. 75 točk), garanjcijska
doba (maks. 10 točk), plačilni pogoji (maks.
10 točk), potrjene reference ponudnika
(maks. 5 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Ob-44141
1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prek-

murske čete 20, 9232 Črenšovci,
2. Naslov naročnika: Črenšovci, Prek-

murske čete 20, 9232 Črenšovci, tel.: (02)
5737-150, faks (02) 5737-151.

3. a) Opis in obseg gradnje: IV. faza
kanalizacije in čistilne naprave za čišče-
nje fekalne vode (2500 PE) v KS Bistri-
ca.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja del po
sklopih.

c) Podatki o namenu naročila, kadar je
vključena tudi izdelava projektov: izdelava
projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe del: k.o.Srednja Bistri-
ca.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso možne, upoštevane bodo le
ponudbe po osnovnem popisu in razpisni
dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 5. 2001 do
31. 12. 2001.

7. a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Črenšov-
ci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Čren-
šovci, kontaktna oseba je Stanko Lebar,
tel. (02) 5737-150.

b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva odpira-
nja ponudb.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno doku-
mentacijo je 25.000 SIT – plačilo s preno-
snim nalogom na žiro račun podjetja ATRIJ,
d.o.o., št. 03125-1009808936 s pripisom
“razpisna dokumentacija – kanalizacija in
čistilna naprava v KS Bistrica“.

8.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 29. 3. 2001 do 12. ure ne
glede na način dostave.

b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Črenšovci, Ulica Prek-
murske čete 20, 9232 Črenšovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 3. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Črenšovci, Prekmurske čete 20,
Črenšovci.
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10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 90 dni, podrobneje opred-
eljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
60 dni od datuma odpiranja; sprejem odlo-
čitve: 30 dni od datuma odpiranja.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni rok, garancijski rok in reference –
podrobneje bodo definirana v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: opredeljeno v razpisni dokumentaci-
ji.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za obja-
vo: 16. 2. 2001.

Občina Črenšovci

Št. 41302/00012/01 Ob-44176
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavni-

ci.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta

14; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici; tel. (02)
568 10 04, faks (02) 568 11 35, e-mail:
obcina.sv.jurij@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija občinskih cest v občini v letu
2001 v skupni dolžini 3.350 m:

A) Modernizacija javne ceste: JP
888392 Slaptinci – GD – Kutoš; 850 m v
naselju Slaptinci;

B) Modernizacija javne ceste: JP
888380 Slaptinci – (Gasa); 390 m v nase-
lju Slaptinci;

C) Modernizacija javne ceste: JP
888350 Selišči – (Žunič); 390 m, v naselju
Selišči;

D) Modernizacija javne ceste: LC
388090 Brezje - Terbegovci; 1.700 m v
naselju Kutinci.

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

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

4. Kraj izvedbe: Selišči, Slaptinci, Ku-
tinci.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka: 27. 4. 2001 in dokončanja
27. 7. 2001, oziroma čas izvedbe: 90 dni.

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

cijo in dodatne informacije: Občina Sv.
Jurij ob Ščavnici; Ul. Bratka Krefta 14; 9244
Sv. Jurij ob Ščavnici; tel. (02) 568 10 04,
faks (02) 568 11 35. Za dajanje vseh do-
datnih informaci je odgovorna oseba: Peter
Brumen.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
ŽR 51910-630-76129. Na doklazilu o vpla-
čilu mora biti navedena davčna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: četrtek, dne
29. 3. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici;
Ul. Bratka Krefta 14; 9244 Sv. Jurij ob Ščav-
nici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, dne 29. 3. 2001 ob 13. uri
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt
o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2001, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 5.  4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Ob-44189
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja

Dolničarja 2, 1356 Dobrova, tel.
01/36-41-458, 36-42-210, faks
01/36-41-458.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
A) modernizacija lokalne ceste LC

067110 Briše–Praproče v dolžini 950
m. Ocenjena vrednost 50,000.000 SIT.

B) nadaljevanje modernizacije občin-
ske ceste 567930 Šentjošt - Potok -
Smrečje v dolžini 1.800 m. Ocenjena vre-
dnost 65,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: da.

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

4. Kraj izvedbe del:
A) lokalna cesta: LC 067110 Briše –

Praproče v dolžini 950 m,
B) občinska cesta: 567930 Šentjošt –

Potok–Smrečje 1.800 m.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del: pričetek del v maju 2001,
dokončanje oktober 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v
tajništvu Občine Dobrova-Polhov Gradec,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobro-
va, Marinka Zidar.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka za oddajo ponudb vsak delovni dan od
8. do 10.ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 16. 3. 2001. do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov: Ob-
čina Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladi-
mirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, ali od-
dajte osebno v tajništvu Občine Dobro-
va-Polhov Gradec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
z navedbo predmeta naročila pod točko A
in “Ponudba – Ne odpiraj” z navedbo pred-
meta naročila pod točko B. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen naslov ponudni-
ka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:

– odpiranje ponudb pod A) točko bo dne
20. 3. 2001. ob 12. uri v prostorih občine,

– odpiranje ponudb pod B) točko bo dne
20. 3. 2001. ob 13. uri v prostorih občine.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na določila v
predpisih: izvedena dela se plačujejo na
podlagi začasnih situacij in končne situaci-
je. Začasna situacija in končna situacija se
izstavijo na podlagi izvedenih dejanskih ko-
ličin pogodbenih del in pogodbenih cen.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen): 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: so registrirani za oprav-
ljanje tovrstnih dejavnosti, razpolagajo z
ustrezno tehnologijo, imajo stalno zaposle-
ne ali pogodbeno angažirane delavce v skla-
du z določili zakona o graditvi objektov.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
prejemu ponudbe:

– pod A) točko do 20. 6. 2000 do
12. ure oziroma,

– pod B) točko do 20. 6.2000 do 13. ure.
Datum odločitve o sprejemu ponudbe je

14 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– najugodnejša ponudbena cena vklju-

čeno z DDV 60%,
– kvaliteta in najugodnejši garancijski rok

10%,
– najugodnejši plačilni pogoji 20%,
– dodatne ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Uli-
ca Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
kontaktna oseba Marinka Zidar.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

Ob-44190
1. Naročnik: Občina Dobrova-Polhov

Gradec.
2. Naslov naročnika: Ulica Vladimirja Dol-

ničarja 2, 1356 Dobrova, tel. 01/36-41-458,
36-42-210, faks 01/36-41-458.

3. (a) Opis in obseg gradnje: tekoče
vzdrževanje in obnovitvena dela na jav-
ni razsvetljavi na območju občine.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ni predvidena

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

4. Kraj izvedbe del: tekoče vzdrževanje
in obnovitvena dela na javni razsvetljavi na
območju občine.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del: pogodba bo sklenjena za do-
bo enega leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki prevzamnejo v
tajništvu občine Dobrova-Polhov Gradec,
Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobro-
va, Marinka Zidar.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka za oddajo ponudb vsak delovni dan od
8. do 10.ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevajo se vse
ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj se-
dež do 16. 3. 2001. do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov: Ob-
čina Dobrova-Polhov Gradec, Ulica Vladi-
mirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, ali od-
dajte osebno v tajništvu Občine Dobro-
va-Polhov Gradec.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti označen naslov ponu-
dnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 19. 3. 2001 ob
12. uri v prostorih občine.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na določila v
predpisih: izvedena dela se plačujejo na
podlagi začasnih situacij in končne situaci-
je. Začasna situacija in končna situacija se
izstavijo na podlagi izvedenih dejanskih ko-
ličin pogodbenih del in pogodbenih cen.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen): 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 predložiti naslednjo doku-
mentacijo:

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

– pravnomočno odločbo-dovoljenje
upravnega organa za upravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa, tako za ponudnika
kot podizvajalca, datum overovitve nje kopi-
je ni starejši od 90 dni,

– dokazilo da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijske-
mu postopku, ne starejši od 30 dni,

– 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 starejša od 90 dni.

– o poravnanih svojih obveznosti iz na-
slova davkov in drugih dajatev, ne starejše
od 30 dni,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov ponudnika, oziroma njegovega po-
dizvajalca, ki bodo omogočili izvedbo razpi-
sanih del v razpisanem roku,

– potrjen predlog pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva

odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
prejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
19. 6. 2000 do 12 ure.

Datum odločitve o sprejemu ponudbe je
14 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najugodnejša ponudbena cena vklju-

čeno z DDV 60%,
– kvaliteta in najugodnejši garancijski rok

10%,
– najugodnejši plačilni pogoji 20%,
– odatne ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Občina Dobrova-Polhov Gradec, Uli-

ca Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
kontaktna oseba Marinka Zidar.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Občina Dobrova-Polhov Gradec

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

Popravek
V javnem razpisu za svetovalne storitve

pri izdelavi izvedbenega dela regionalnega
razvojnega programa regije Spodnje Posa-
vje, strokovno vodenje strateških kreativnih
delavnic, zbiranje in obdelava podatkov,
analize in raziskovalno delo, izdelavo idej-
nih projektov, naročnika Regijskega pospe-
ševalnega centra Posavje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001,
Ob-43121 (stran 489), se 7. točka popravi
in pravilno glasi:

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 3. 2001–1. 3.
2002.

Uredništvo

Št. 404-08-532/2000 Ob-43954
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-81-64.

3. Vrsta in opis storitve: tiskanje, pri-
prava in distribucija revije Slovenska voj-
ska za obdobje 24 mesecev; pričakova-
na vrednost naročila znaša 71,000.000 SIT
brez vključenega 19% DDV.

Priprava, tiskanje in distribucija prilog in
revije Slovenska vojska, ki izhaja dvakrat
mesečno ob petkih, tiska se ob četrtkih.
Sočasno s pripravo za tisk se zahteva tudi
priprava in postavitev teksta ter fotografij za
objavo na spletnih straneh MORS.

Letni načrt predvideva izid 22 številk re-
vije. Od tega je načrtovano 21 rednih številk
in 1 izredna izdaja. V okviru rednih izdaj je
predviden izid 8 prilog, v obsegu 8 strani, 5
v ČB in 3 v barvnem tisku, vpetih v sredino
revije, ter 12 posterjev formata A3 ali A2,
objavljenih v sredini revije, v obsegu nakla-
de revije + 100 natisnjenih v samostojni
izvedbi.

Tehnični elementi:
1.1. Redna izdaja
Naklada: 8.400 izvodov
Format: 22 x 29,5 cm (zaprt)
Obseg: 32 strani
Stavek: na računalniških disketah ali

CD-jih, pisano v programskem jeziku Word
for Windows 6.0, lektorirano, tehnično ure-
jeno
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Reprofotografija: pozitivi fotografij, dia
posnetki, digitalni posnetki, izris skic, grafi-
konov, zemljevidov itd.

Tisk: ovitek in notranji del 5/5
Material: LWC 80 g/m2

Dodelava: šivano z žico, porezano na
format in spakirano v svežnje za distribucijo

Korektura: tehnična, strokovna.
1.2. Izredna izdaja
Obseg 48 strani
Naklada, format, stavek, reprografija,

tisk, material, dodelava in korekture enako
kot pri redni izdaji.

1.3. Priloga – barvna
Naklada: 8400 izvodov
Format: 22 x 29,5 cm (zaprt)
Obseg: 8 strani
Stavek: kot pri redni izdaji
Reprofotografija: kot pri redni izdaji
Tisk: 5/5
Material: rotacijski časopisni papir

55 g/m2

Dodelava: enako kot pri redni izdaji, vpe-
to v sredino revije

Korektura: enako kot pri redni izdaji.
1.4. Priloga – ČB
Naklada: 8400 izvodov
Format: 22 x 29,5 cm (zaprt)
Obseg: 8 strani
Stavek: kot pri redni izdaji
Reprofotografija: kot pri redni izdaji
Tisk: 1/1
Material: rotacijski časopisni papir

55 g/m2

Dodelava: enako kot pri redni izdaji, vpe-
to v sredino revije

Korektura: tehnična, strokovna.
1.5. Dodatna naročila – Poster A3
Naklada: 8400 (revija – sredinsko) +

100 kom – samostojna izvedba
Format: 44 x 29,5 cm
Obseg: A3 stran – sredinsko
Material: LWC 80 g/m2
Stavek, reprofotografija, dodelava, ko-

rektura enako kot pri redni izdaji.
1.6. Dodatna naročila – Poster A2
Naklada: 8400 (revija – sredinsko) +

100 kom – samostojna izvedba
Format: 44 x 59 cm
Obseg: A2 stran – sredinsko, prepog-

njeno

Material: LWC 80 g/m2

Stavek, reprofotografija, dodelava, ko-
rektura enako kot pri redni izdaji.

2. Distribucija

Naklado revije je izvajalec dolžan dosta-
viti oziroma razposlati na naslednje naslove:

1347 izvodov na posamezne naslove
prejemnikov v Republiki Sloveniji,

85 izvodov na posamezne naslove pre-
jemnikov v tujini,

6004 izvodov na 240 naslovov skupin-
skih prejemnikov v Republiki Sloveniji,

64 izvodov na skupinske naslove v tujini
100 izvodov na naslov Državni zbor RS,
430 izvodov za kolportažo,
350 izvodov na naslov MORS, Kardelje-

va ploščad 25, Ljubljana,
20 izvodov za rezervo.
3. Dodatne zahteve
3.1. Povečana naklada redne izdaje do

5000 izvodov – cena za dodaten izvod
3.2. Pakiranje posameznih izvodov v

PVC folijo
3.3. Tehnična ureditev in oblikovanje –

cena za stran revije
Cena za tehnično ureditev in oblikovanje

1 strani formata A4 na podlagi že izdelane
celostne grafične oblike (okvirni obseg do
4000 znakov 2-3 fotografije na stran).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: navedeno pri zahtevi
distribucije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma v letu 2001, dokončanje del predvi-
doma v letu 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-85, soba
št. 550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 354/2000) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, dav-
čno števlko, št. javnega razpisa, sklic na
številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 3. 2001
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte moraji biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS –
354/2000 – Tiskanje, priprava in distribu-
cija revije Slovenska vojska”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 3.
2001 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini

8% pričakovane vrednosti javnega naroči-
la (71 MIO) in izjava banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti v primeru, da bo ponudnik
izbran.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih rok pla-
čila: 60 dni od uradnega prejema računa.

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

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

– da ima registracijo za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet razpisa ali priglasitve-
ni list,

– da ima odločbo o izpolnjevanju z zako-
nom določenih pogojev za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega razpisa ali
obrtno dovoljenje,

– da je priložil BON1 in BON2 ali BON3
ali Napoved za odmero davka z bilanco sta-
nja in bilanco uspeha za l. 1999,

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik s sedežem v
tujini poravnane dajatve v Republiki Slove-
niji,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije in da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila.

– izjava o zagotavljanju vseh navedenih
posebnih pogojev po zahtevi naročnika za
izvedbo javnega naročila:

– celovita izvedba vseh faz tehnološke-
ga postopka in zagotavljanje tehničnih ele-
mentov iz predmeta javnega naročila (pri-
prava, tisk) v roku 2 dni od prevzema roko-
pisa na sedežu uredništva revije do odpre-
me na enem mestu,

– sočasna priprava in postavitev teksta
ter fotografij za spletne strani Mors,

– večbarvni tisk,
– visoka kakovost tiska, tehnologije su-

šenja in dodatna zaščita za povečano ob-
stojnost barv v zunanjih vremenskih razme-
rah (dvostranski silikonski premaz),

– možnost izdelave kakovostnih barvnih
kopij (mach printov) za predogled in korek-
turo pred oddajo v tisk,

– tehnične možnosti hitrega komunicira-
nja in pridobivanja aktualnih informacij za
vnos dodatkov teksta in fotografij v zadnji
fazi priprave za tisk,

– logistične, prostorske in komunikacij-
ske možnosti za oblikovanje, pripravo in ko-
rekturo, možnost hitrega dostopa in oddaje
materialov za pripravo in tisk, z možnostjo
nadzora v vseh fazah tehnološkega postop-
ka,
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– možnost nadzora v fazi tiska,
– takojšna dodelava in distribucija po ti-

sku, za katero je v celoti odgovoren izvaja-
lec,

– rok plačila – 60 dni od uradnega pre-
jema računa,

– da so ponudbi priložene vse ostale za-
htevane podpisane in žigosane priloge iz-
polnjeno povabilo k oddaji ponudbe, izjava
ponudnika po stanju na dan oddaje ponud-
be, izjava ponudnika o soglašanju s pogoji
razpisa, izjava o poravnavi obveznosti, po-
datki o tiskanju revij, podatki o kakovosti,
izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih po-
datkov, vzorec pogodbe).

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do dokončne izvedbe
posla, odločitev predvidoma do 20. 4.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
Ocenjevalni kriterij Ponder
Cena tiskanja 0,75
Cena distribucije 0,10
Cena dodatnih zahtev 0,05
Število strokovnih kadrov 0,05
Tehnično produkcijska sposobnost0,05
Skupaj 1,00
Izračun števila točk:
Cene tiskanja, distribucije in dodatnih

zahtev – ponudnik z najnižjo ponujeno ce-
no pri vsaki posamezni navedeni ceni v
sklopu tiskanja bo prejel 5 točk, ostali pa
procentualno v odvisnosti od najugodnej-
šega manj kot 5 točk. Število doseženih
točk se pomnoži s ponderjem za vsak na-
veden sklop.

Število strokovno in tehnično usposob-
ljenih zaposlenih, ki direktno ali indirektno
aktivno sodelujejo v produkcijskem proce-
su, ki je neposredno povezan s predmetom
javnega naročila,

– ponudnik z manj kot 7 zaposlenimi po
zgornji zahtevi prejme 1 točko

– ponudnik z 8-16 zaposlenimi po zgor-
nji zahtevi prejme 3 točke

– ponudnik z več kot 17 zaposlenimi po
zgornji zahtevi prejme 5 točk

Število dobljenih točk se pomnoži s pon-
derjem.

Tehnično produkcijska sposobnost – ti-
skanje revij, ki imajo najmanj značaj meseč-
nika v zadnjih treh letih:

– tiskanje revije z manjšo naklado od
5.000 izvodov prejme 1 točko

– tiskanje manj kot 5 revij z naklado nad
5.000 izvodov prejme 3 točke

– tiskanje več kot 5 revij z naklado nad
5.000 izvodov prejme 5 točk

PONUDBA št. ……… PRILOGA št. 5 – ocenjevalna preglednica

Ponudnik ……………………

A B C D=C/A E=D*5 F=B*E
Element merjenja Cena (zDDV)PonderNajug.cena Delež Točke Ocena

1"1 redna izdaja priprava #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8400 / 32 str. tisk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

skupaj 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1"2 izredna izd. priprava #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8400 / 48 str. tisk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
skupaj 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1"3 priloga barve priprava #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8400 / 8 str. tisk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

skupaj 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1"4 priloga ČB priprava #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8400 / 8 str. tisk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
skupaj 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1"5 poster A3 priprava #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8400 + 100 tisk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

skupaj 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1"6 poster A2 priprava #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8400 + 100 tisk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
skupaj 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 TISKANJE 0 0,75 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 DISTRIBUCIJA 0,1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3"1 poveč. nakl.cena/ izvod #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3"2 pak.v folijo cena/ izvod #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3"3 tehn.uredutev in oblikov. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 DODATNE ZAHTEVE 0 0,05 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

zaposleni do 7 1 0,00 0,00
8 do 16 3 0,00 0,00
17 ali več 5 0,00 0,00

4 STROK. KADRI 0,05 #DIV/0! 0,00 0,00

več kot 5/ nad 5000 izv. 5 0,00 0,00
manj kot 5/ nad 5000 izv. 3 0,00 0,00
manj kot 5000 naklade 1 0,00 0,00

5 TEHN. PROD. SPOS. 0,05 #DIV/0! 0,00 0,00

SKUPAJ 1 MAX 24,25
#DIV/0!

Cene (z DDV ) vpišite v stolpec A -zatemnjena polja- za sklope 1 do 3.
Za sklopa 4 in 5 v stolpcu A – zatemnjena polja – označite polje, ki ustreza vaši navedbi.
Obvezno izpolniti vse zahtevane elemente.
Kraj in datum Žig Podpis odgovorne osebe

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za obrambo

Število dobljenih točk se pomnoži s pon-
derjem.
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Ob-43917
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-20-00, faks
02/449-23-79..

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: strokovna pomoč
pri izdelavi naloge “Izjava o varnosti z
oceno tveganja” za 133 delavnih mest,
sklic na vrsto storitev po prilogi 1A: št. kate-
gorije 11, predmet: storitve svetovanja pri
vodenju, razen arbitražnih in poravnalnih sto-
ritev in sorodne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.

5. Kraj izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.

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

končanja ali čas izvedbe: takoj po pogod-
bi, do 30. 6. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., Peter Hometer, Slomškov trg 10,
I. nadstropje, 2500 Maribor,
02/449-20-00, faks 02/449-23-79.

(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: 15.000 SIT na žiro račun
51800-601-180, namen: za razpisno do-
kumentacijo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo:  26. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., 2500
Maribor, tel. 02/449-20-00, faks
02/449-23-79.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2001 ob 10. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prevzemu računa.

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:

– da ni proti ponudniku uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS;

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;

– da ni dal zavajajoče podatke;
– izjava o varnosti in zdravju pri delu mo-

ra zadoščati veljavnim predpisom s podro-
čja varnosti in zdravja pri delu kot tudi pred-
pisom, ki veljajo in se uporabljajo v dejavno-
sti naročnika.

– Izjava o varnosti z oceno tveganja mo-
ra biti izdelana v skladu s smernicami in
zahtevami standarda SIST ISO 9001/2000
ter upoštevati smernice standarda SIST ISO
14001/97,

– da je priloženo dokazilo pristojnega or-
gana o registraciji ponudnika za dejavnost,
v katero sodi izvajanje javnega naročila in
dokazuje stanje, ki na dan odpiranja po-
nudb ni starejše od 30 dni,

– da je priložena odločba pristojnega or-
gana o izpolnjevanju z zakonom določenih
pogojev za opravljanje dejavnosti, v katero
sodi izvajanje javnega naročila Izjava ponu-
dnika o stanju na dan oddaje.

– BON 1 in BON 2 ali BON 3, izdani s
strani Agencije za plačilni promet (BON 2 in
BON 3 na dan odpiranja ponudb ne smeta
biti starejša od 30 dni) ali davčna napoved
za samostojne podjetnike za leto 1999, po-
trjeno s strani pristojne izpostave DURS,

– da je predložil dokazilo pristojnih orga-
nov, da ima ponudnik na dan priprave po-
ravnane davke in prispevke, določene z za-
konom, ne starejše od 30 dni,

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: izvajalec mora razen drugih zahtev te-
ga razpisa izpolnjevati zahteve 46. člena
(dovoljenje za delo) Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99) ter 12.
člen Pravilnika o pogojih za pridobitev do-
voljenja za opravljanje strokovnih nalog var-
nosti pri delu (Ur. l. RS, št. 10/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da vodja
projekta izvajalca, mora biti usposobljen pro-
jektni manager za vodenje projektov skla-
dno z zahtevami mednarodnega standarda
EN 45013.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:  6 mesecev od odpira-
nja,15. 4. 2001

17. Merila za ocenitev ponudb:
– celovitost, obseg in vsebina ponudbe

– 30%,
– ponujena cena 20%,
– certifikat in kakovost 30%,
– rok izdelave naloge 20%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Pošta Slovenija, d.o.o., Maribor

Št. 411-01-2/01 Ob-43967
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. (01)56-54-360, faks
(01)56-44-041.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
ZJN-1: vzdrževalna dela na lokalnih in
gozdnih cestah v občini Hrastnik, sklic:
1. storitve vzdrževanja in popravila.

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: Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 2. 4. 2001
do 31. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hra-
stnik, Direkcija za prostor, okolje in javne
gospodarske službe, Hočevar Anton.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek): /

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 3. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pa-
vliča 5, 1430 Hrastnik.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 3. 2001, ob 12. uri, Občina
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

12 Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o javnih financah.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. čl.): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. čl. ZJN-1:

– možnost financiranja, odloga plačila,
– izpolnjevanje kadrovskih zmogljivosti

po ZJN-1,
– navedba opreme in njena zasedenost.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

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

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

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reakcijski čas, tehnične prednosti, kakovost.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20 Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 2. 2001.

Občina Hrastnik

Št. 182/01 Ob-43899
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.

Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

11, Ljubljana, tel. 01/29-14-508, faks
01/29-14-807.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitve na po-
dročju kadrovanja 1B/22 – prenova
plačnega sistema na Slovenskih želez-
nicah, d.d.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kolodvorska
ulica 11.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 5. 2001
do 31. 10. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: kadrovska slu-
žba, Vladimir Medved, univ. dipl. ekon., tel.
01/29-14-508, faks 01/29-14-807.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do 30. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
12.000 SIT, virmansko ali s položnico na
žiro račun naročnika, št. 50100-601-14744
– s pripisom “za razpisno dokumentacijo –
Prenova plačnega sistema SŽ”.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Ko-
lodvorska ulica 11, Ljubljana, Področje za
kadre.

10. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 5. 4. 2001 ob 10. uri, na naslovu:
Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska uli-
ca 11, Ljubljana, v stekleni dvorani.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik za resnost ponudbe predloži originalno
bančno garancijo v vrednosti 5% od ponud-
bene cene kot jamstvo za resnost ponudbe,
v primeru odstopa od ponudbe, jo lahko
naročnik vnovči.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti pred-
ložena pogodba o skupni izvedbi naročila,

ki mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN-1 in navedenih v razpisni dokumen-
taciji (navodilo ponudniku za izdelavo po-
nudbe) predložiti naslednje dokumente, ki
so pogoj za sodelovanje:

– reference iz katerih bo razvidna uspe-
šna aplikacija prenove plačnih sistemov v
velikih podjetjih z nad 1000 zaposlenimi,

– ustrezna kadrovska usposobljenost
ponudnika.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 4. 2001. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 17. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba:

– cena,
– poznavanje plačnih sistemov v železni-

ški dejavnosti,
– tekoči stroški.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ne.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ne.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 2. 2001.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-44014
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, faks
07/348-11-31, tel. 07/348-11-16.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdajanje in distri-
bucija občinskega časopisa “Glasilo ob-
čanov”.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ne.

5. Kraj izvedbe: Trebnje, Goliev trg 5.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: storitev se začne
takoj po podpisu pogodbe v mesecu aprilu
2001 in konča do 30. 4. 2002. V primeru
medsebojnega zadovoljstva pogodbenih
strank, se lahko podaljša z aneksom k
osnovni pogodbi.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kontaktna
oseba je vodja službe za splošne zadeve
Dušan Mežnaršič, tel. 07/348-11-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do treh dni pred
rokom za oddajo ponudb, in sicer vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT (DDV je vključen v ceni) na žiro račun št.
52120-630-40206.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 26. 3. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v zaprtih kuvertah z oznako “Javni razpis –
Glasilo občanov občine Trebnje” na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Treb-
nje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponudbe se bodo javno odpirale 26.
3. 2001 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Trebnje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo v višini 10%.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval storitve izvajalcu v roku 30
dni po prejemu računa (ZIP).

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
člen Zakona o javnih naročilih): podpisa-
na pogodba, sestavljena po zahtevah iz raz-
pisne dokumentacije.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti re-
gistriran za opravljanje razpisanih storitev.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba je vezana na registracijo prav-
ne ali fizične dejavnosti za izdajateljsko de-
javnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: pravne osebe morajo v ponudbe na-
vesti reference osebja, ki bodo odgovorni
za izvedbo naloge ter njihove izkušnje na
področju predmeta javnega razpisa; enako
velja za morebitne podizvajalce.

(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: ponudnik lahko odsto-
pi od ponudbe le do zadnjega roka za od-
dajo ponudbe. Datum sprejema odločitve je
predviden 30. 3. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podrobnejša določila za izdajanje ča-
sopisa vsebuje razpisna dokumentacija.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Občina Trebnje
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Št. 160/2001 Ob-44063
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: elektroinstalacij-
ska dela v skupni dvoletni vrednosti ca.
24,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: objekti RTV Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del od
podpisa pogodbe na podlagi sprotnih naro-
čil naročnika v obdobju dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RTV Slovenija
Biroinvest, Ivan Reberšek (faks
01/475-28-80).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 2. 2001
do 28. 3. 2001, ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije in enodnev-
ni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun pri APP
Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic na
št. 00-51-634-566, z oznako razpisa (št.
160/2001).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 3. 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 št.
160/2001”. Na kuverti mora biti polni na-
slov ponudnika”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 3. 2001 ob 12. uri, Kolodvorska
2, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 5. nadstro-
pju RTV centra.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, nepreklicna, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do podpisa pogodbe, in sicer v višini
800.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nad
30-dnevni plačilni rok.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da zagotavlja razpisane
vrste materiala in storitev, ki morajo ustreza-
ti vsem tehničnim standardom stroke, da
opravlja storitve na podlagi delnih naročil
naročnika, da nudi min. rok plačila 30 dni,
da pozna specifičnost instalacij na podo-
bnih objektih, da bo izvajal dela po poseb-
nih zahtevah naročnika, da bo pričel z izva-
janjem nujnih del v 4 urah od naročila, da

bo nudil min. garancijski rok 12 mesecev,
da bo odpravil napake v garancijskem roku
maks. v 24 urah od prijave napake, da bo
ob podpisu pogodbe za zavarovanje dobre
izvedbe pogodbenih obveznosti predložil
bančno garancijo v višini 5% pogodbene
vrednosti za celotno obdobje trajanja po-
godbe.

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: do podpisa pogodbe
ca. do 20. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 70%, plačilni pogoji 6%, poz-
navanje sp. instalacij 6%, prilagajanje potre-
bam naročnika 6%, odzivni čas za nujna
dela in reklamacije 6%, garancija 6%.

18. 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 primeru,
da ne prejme ustreznih ponudb. Tudi v tem
primeru ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 61/2001 Ob-44074
1. Naročnik /koncedent/: Mestna ob-

čina Velenje.
2. Naslov naročnika: Titov trg 1, 3000

Velenje, tel. 03/8961-600, faks
03/8961-654, e-mail: alenka.plaskan@ve-
lenje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi: 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: postavitev 50
plakatnih panojev in izvajanje koncesio-
nirane javne službe oglaševanja – drob-
no plakatiranje – (IA-13. oglaševalske
storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izvajanje enega sklopa oglaševanja – drob-
no plakatiranje.

5. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Velenje.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek del po
podpisu koncesijske pogodbe (maj 2001),
trajanje koncesije 5 let z možnostjo poda-
ljšanja za 3 leta.

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

cijo in dodatne informacije: pravna služba,
Alenka Plaskan (03/8961-665).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 4. 2001 do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3000 Velenje (glavna pisarna).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 4. 2001 ob 12. uri, Mestna obči-
na Velenje, Titov trg 1, 3000 Velenje, sejna
soba št. 27/1.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 300.000 SIT.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): 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: celokupni letni prihodki
v zadnjih dveh letih (1999, 2000) najmanj v
višini dvakratne vrednosti postavitve plakat-
nih mest, neblokiran žiro račun v zadnjih 6
mesecih, najmanj 2 primerljivi referenci v
zadnjih 3 letih.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da – koncesijska dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Odlok o oglaševanju v MO Velenje,
Odlok o komunalnih taksah.

(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: 26. 6. 2001; 21. 5.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: primer-
nost oblikovnih rešitev (40%), cena storitve
(20%), rok izvedbe (20%), koncesijska da-
jatev (20%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: plačilo za dvig razpisne dokumenta-
cije 5.000 SIT na ŽR št. 52800-630-10152
s pripisom “razpis za oglaševanje”.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Mestna občina Velenje

Št. 17 Ob-44144
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba monito-
ringa voda na odlagališču komunalnih
odpadkov Barje v Ljubljani, storitve za
raziskave in razvoj, št. kategorije 8.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 12 / 23. 2. 2001 / Stran 741

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek marec
2001, dokončanje februar 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana, soba 100/I. nadstropje, služba
za investicije in vzdrževanje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije do 19. 3. 2001, vsak dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT na račun št.
50103-601-23953 oziroma na blagajni Jav-
nega podjetja Snaga, Povšetova 6, Ljublja-
na, od 8. do 9.30 in od 10. do 13. ure.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, tajništvo,
soba št. 118, I. nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 3. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
številka 200 v II. nadstropju, na naslovu Pov-
šetova ulica 6, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni pogoji 45 dni.

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: pooblastilo za izvajanje
prvih meritev ter emisijskega monitoringa
odpadnih voda za postopke in parametre,
ki se bodo uporabili pri izvedbi razpisanih
del.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaže-
nja (Ur. l. RS, št. 35/96) in Uredba o emisiji
snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlaga-
lišč odpadkov (Ur. l. RS, št. 7/00).

(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: veljavnost ponudbe do
18. 6. 2001 in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 3. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50 točk, reference 50 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 1/2001 Ob-44186
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tehnična pripra-
va, tisk in distribucija javnega glasila
Ljubljana.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, distribucija za
vsa gospodinjstva.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: april 2001, ko-
nec decembra 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
finance, Služba za javna naročila, Dalmati-
nova 1, Ljubljana, Barbara Rataj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 19. 2. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 3. 2001 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Oddelek za finance, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 3. 2001 ob 9. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 1. ban-
čna garancija za resnost ponudbe v vredno-
sti 2% od razpisane vrednosti in 2. bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 2%
od pogodbene vrednosti.

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

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

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: v razpisni dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. ce-
na 55%, 2. dodatne ugodnosti 30%, 3. stro-
kovna priporočila 15%.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Mestna občina Ljubljana

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 54/01 Ob-43916
1. Naročnik: Vrtec Ivana Glinška.
2. Naslov naročnika: Gledališka 6,

2000 Maribor, tel. 02/25-104-81, faks
02/25-016-07.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Vrtec Ivana Glinška,
Gledališka 6, 2000 Maribor, na upravi vrt-
ca.

(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) zmrznjena prehrana,
7.b) ribe,
7.c) olja,
7.d) razna prehrana,
7.e) čaji,
8. sokovi in sirupi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali

skupino, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001,
1. 5. 2004, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Ivana Glin-
ška, Gledališka 6, 2000 Maribor, kontaktna
oseba je Gregor Jančič, uprava vrtca (II.
nadstropje), tel. 02/25-104-81, faks
02/25-016-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
9. 3. 2001 lahko ponudniki dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na sedežu naročnika
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (po 4. točki 26.
člena zakona, DDV ni obračunan) na ŽR:
51800-603-31226. Ob dvigu dokumenta-
cije je potrebno predložiti dokazilo o vplači-
lu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Ivana Glinška, Gledališka 6,
2000 Maribor, prevzemnik: Gregor Jančič,
II. nadstropje – uprava vrtca.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS, ter navedbo
predmeta naročila.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika - razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 30. 3. 2001, 6. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oseba: Gregor Jančič, tel.
02/25-104-81, faks 02/25-016-07.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

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

Vrtec Ivana Glinška

Št. 8/2001 Ob-43969
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

3320 Velenje, tel. 03/899-54-00, faks
03/869-039.

3. (a) Vrsta in količina blaga: material
iz skupine zdravila.

(b) Kraj dobave: Velenje.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja po sklopih ni možna.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga: v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-1,
stalne sukcesivne dobave na podlagi sprot-
nih naročil naročnika za čas od 1. 5. 2001
do 30. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: Zdravstveni dom
Velenje, Plansko analitska služba, Vukelić
Ružica, Vodnikova 1, oddaja in prevzem raz-
pisne dokumentacije, dodatne informacije:
samo pisno na kontaktno osebo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (z DDV), ŽR
52800-603-39042.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: /

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana:
90-dnevni plačilni rok.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 30. 3. 2001 do 8. ure, odločitev o izbi-
ri: 5. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena po predračunu.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisme-
nem povabilu (69. člen ZJN).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Zdravstveni dom Velenje

Št. 6 Ob-43976
1. Naročnik: Javno izobraževalni zavod

Vrtec Tezno Maribor.
2. Naslov naročnika: Vrtec Tezno, Do-

goška c. 20, 2000 Maribor, tel.
02/460-02-10, faks 02/460-02-13.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Vrtec Tezno, Dogoška
c. 20, 2000 Maribor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na na-
slednje skupine blaga ali sklope:

1. sadje in zelenjava;
2. domača jabolka;
3. pekovski izdelki;
4. mleko in mlečni izdelki;
5. meso in mesni izdelki;
6. perutninsko meso in izdelki;
7. moka in testenine;
8. razni prehrambeni izdelki:
a) zamrznjena prehrana,
b) ribe,
c) olja,
d) razna prehrana,

e) čaji;
9. sokovi, sirupi in marmelade.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali

skupino, za več sklopov, lahko pa tudi za
vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 4. 2001,
14. 4. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Tezno,
Dogoška c. 20, 2000 Maribor, kontaktna
oseba Vesna Božnik, tel. 02/460-02-16.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR:
51800-603-31273.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 16. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Tezno, Dogoška c. 20,
2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopanju.

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

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

3. da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

4. da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo ka-
kovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 30. 3. 2001, 4. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vesna Božnik, tel. 02/460-02-16,
faks 02/460-02-13.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

JVZ Vrtec Tezno, Maribor

Ob-44032
1. Naročnik: Pomurski zdravstveni zavod

Murska Sobota po pooblastilu Zdravstvenih
domov Murska Sobota, Gornja Radgona in
Ljutomer.

2. Naslov naročnika: Murska Sobota,
Ul. Arh. Novaka 2b, tel. 02/530-22-00, faks
02/530-22-23.
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3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. pisarniški material,
2. lahko kurilno olje.
Za 1. skupino je letna ocenjena vrednost

22,000.000 SIT, za 2. skupino pa
20,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Murska Sobota, Gornja
Radgona, Ljutomer.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko dajo ponudbo za
posamezno razpisano skupino.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5.
2001 do 30. 4. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Pomurski zdrav-
stveni zavod Murska Sobota, Arh. Novaka
2b, tajništvo, tel. 02/530-22-00, faks
02/530-22-23.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva tega
razpisa do 19. 3. 2001, vsak delovnik od
8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 14.000 SIT (znesek zaje-
ma DDV) na žiro račun 51900-609-90067
(na virman nujno navedite vašo davčno šte-
vilko).

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 21. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Pomurski zdravstveni zavod
Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, z označbo “Ne odpiraj –
javni razpis za ugotovitev sposobnosti za
dobavo materiala”, z navedbo številke ob-
jave javnega razpisa, na hrbtni strani pa
mora biti naveden točen naslov dobavite-
lja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne,
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
pa bianco menice v višini 10% pogodbene
vrednosti.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka fizična ali pravna ose-
ba.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo obveščeni v roku 10 dni
po odpiranju ponudb.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo priznal sposobnost in
sklenil pogodbo za obdobje 36 mesecev
kandidatom, ki bodo izpolnjevali vse razpi-
sane pogoje, v drugi fazi pa bo merilo najni-
žja cena.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Pomurski zdravstveni zavod
Murska Sobota

Št. 3/09-2-49/01 Ob-44054
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.

2. Naslov naročnika: Predoslje 39,
4000 Kranj tel. 04/260-10-00, faks
04/202-15-51, e-mail: erika.kriz-
nar@gov.si.

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

(b) Kraj dobave:
– Hotel Kokra, Brdo pri Kranju, Predos-

lje 39,
– Vladna palača, Gregorčičeva 8, Ljub-

ljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

1. žita in žitni izdelki,
2. riž,
3. kruh in kruhovo pecivo,
4. slaščičarsko pecivo in testa,
5. testenine,
6. sadje sveže,
7. sadje zmrznjeno in izdelki iz sadja,
8. vrtnine sveže,
9. vrtnine zmrznjene in izdelki iz vrtnin,
10. gobe,
11. mleko in mlečni izdelki,
12. meso zajčje,
13. mesni izdelki,
14. meso in izdelki pernatih živali,
15. divjačinsko meso in izdelki,
16. vodne živali in izdelki,
17. jajca,
18. olja in maščobe,
19. barvila, rahljalna sredstva, koncen-

trati, omake,
20. sladkor, umetna sladila,
21. med,
22. čaj, kava, kakao,
23. začimbe,
24. sol,
25. kis,
26. praški, marmelade, džemi.
Ponudniki se lahko prijavijo za en sklop,

več sklopov oziroma za vse sklope skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2001
do 31. 12. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: vodja nabave, Mi-
lena Žbogar, GSM 031/869-714 in Erika
Križnar, GSM 031/272-804 oziroma na te-
lefon 04/260-10-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 2. 2001
do vključno 13. 3. 2001 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dvig razpisne dokumenta-
cije je brezplačen.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 19. 3. 2001 do vključno 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vlada Republike Slovenije, Servis

za protokolarne storitve, Predoslje 39,
4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: po
razpisni dokumentaciji.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): vsak ponudnik
poda svojo ponudbo in ne omogočamo po-
vezovanja večih ponudnikov v skupine.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe se predložijo do 19. 3. 2001
do 14. ure, datum odločitve o sprejemu po-
nudbe 20. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vodja nabave, Milena Žbogar, GSM
031/869-714 in Erika Križnar, GSM
031/272-804 oziroma na telefon
04/260-10-00.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo predhodnega razpi-
sa.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

Kranj

Ob-44057
1. Naročnik: Vodovod – kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod – kanali-

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni in kanalizacijski material po specifi-
kaciji v razpisni dokumentaciji, letna vre-
dnost 20,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Vodovod – kanalizaci-
ja, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek do-
bave po podpisu pogodbe, trajanje dobave
1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vodovod – kana-
lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, dodatne informacije daje Urša
Drugovič, univ. dipl. biol., tel.
03/42-50-354, faks 03/42-50-310, infor-
macije v zvezi s specifikacijo blaga pa Tone
Ažman, tel. 03/42-50-346, faks
03/42-50-310. Naročnik ne namerava or-
ganizirati sestanka s ponudniki.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 7. 3. 2001
med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa
tudi po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 14.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR naročnika Vodo-
vod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, št.:
50770-601-105256.

5. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do srede, 7. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vodovod – kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupec
bo nakazoval plačila na žiro račun prodajal-
ca v roku 15 dni od odpreme iz prodajnega
skladišča.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ne.

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: pogoj, da se
prispela ponudba upošteva, je, da je po-
nudnik davčni zavezanec (priložiti je po-
trebno potrdilo o vpisu v register zavezan-
cev za davek na dodano vrednost), spo-
sobnost zagotavljanja vseh vrst blaga po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji, rok
dobave – odzivni čas maks. 1 dan, dosta-
va fco skladišče naročnika, urejena kon-
trola kvalitete s strani ponudnika, prodaja-
lec bo na zatevo naročnika dobavljal vzor-
ce blaga, kompenzacija v višini vsaj 30%
računa.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum predložitve ponudb 26. 3. 2001,
predvideni datum za odločitev o sprejemu
ponudbe 30. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po specifikaciji materiala brez DDV,
vključevati pa mora dobavo materiala na na-
slov Vodovod – kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za eno
leto. Letna pogodba se bo sklenila ponu-
dniki, katerih cena ponudbe ne odstopa več
kot 10% navzgor od povprečne cene po-
nudb.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Vodovod – Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o., Celje

Št. 25/2001 Ob-44007
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška
18, 3230 Šentjur.

2. Naslov naročnika: Javno komunalno
podjetje Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Do-
brotinška 18, 3230 Šentjur, telefon
03/747-16-20

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni in kanalizacijski material in vodome-
ri po specifikaciji v razpisni dokumentaciji,
letna vrednost 22,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Javno komunalno po-
djetje Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Dobro-
tinška 18, 3230 Šentjur.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možno je oddati prijavo na razpis
samo za dobavo vodovodnega in kanaliza-
cijskega materiala po spisku v razpisni do-
kumentaciji in samo za servisiranje in doba-
vo vodomerov.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: Pričetek do-
bave po podpisu pogodbe, trajanje dobave
1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Javno komunal-
no podjetje Šentjur, d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, dodatne in-
formacije daje Igor Gorjup, dipl. inž. grad.,
tel. 03/747-16-22 ali GSM 041/681-471.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka
s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v taj-
ništvu podjetja vsak delovni dan med 8. in
11. uro s predložitvijo potrdila o plačanih
stroških razmnoževanja razpisne dokumen-
tacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih
stroških razmnoževanja razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 12.000, SIT je
potrebno nakazati na ŽR naročnika Javnega
komunalnega podjetja Šentjur, d.o.o., Ce-
sta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur,
št. 50770-601-21714.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do ponedeljka, 5. 3.
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno komunalno podjetje Šen-
tjur, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18,
3230 Šentjur.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Ku-
pec bo nakazoval plačila na žiro račun pro-
dajalca v roku 30 dni po izdaji računa. Mož-
nost kompenzacije.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ne.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: pogoj, da se prispela
ponudba upošteva, je, da je ponudnik dav-
čni zavezanec (priložiti je potrebno potrdilo
o vpisu v register zavezancev za davek na
dodano vrednost), sposobnost zagotavlja-
nja vseh vrst blaga po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji, rok dobave – odzivni čas
maksimalno 1 dan, dostava fco skladišče
naročnika, urejena kontrola kvalitete s stra-
ni ponudnika, prodajalec bo na zatevo na-
ročnika dobavljal vzorce blaga, možnost
kompenzacije.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum predložitve ponudb 21. 3. 2001,
predvideni datum za odločitev o sprejemu
ponudbe 28. 3. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po specifikaciji materiala brez DDV,
vključevati pa mora dobavo materiala na na-
slov.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta.
Letna pogodba se bo sklenila s prvimi tremi
najugodnejšimi ponudniki, ločeno za naba-
vo vodovodnega in kanalizacijskega materi-
ala ter vodomerov.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Javno komunalno podjetje
Šentjur, d.o.o.,

Št. 1 Ob-44150
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za matematiko in fiziko.
2. Naslov naročnika: Jadranska 19,

1000 Ljubljana, el. pošta: fmf@fmf.uni-lj.si,
telefon: 01/47 66 500, telefaks: 25 17
281.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in garancijsko vzdrževanje standardne
in specifično-raziskovalne računalniške
opreme.

(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(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: postopna do-
bava do največ treh let od sklepa o izboru
usposobljenih dobaviteljev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: ponudbe morajo
biti dane na obrazcu razpisne dokumentaci-
je, ki ga dobite v tajništvu FMF, Jadranska
19, soba št. 021, pritličje. Dodatna pojasni-
la glede javnega razpisa lahko dobite pri
mag. Matiji Lokarju, tel. 01/47 66 673 ali
po el. pošti: Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si.

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

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. marca 2001, do vključno
12. ure, v tajništvu FMF, Jadranska 19, so-
ba št. 021, pritličje, z oznako na ovojnici –
javni razpis.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000
Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

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

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

Na poslovnem področju:
– pogoj: poslovanje v skladu z veljavnimi

predpisi in poslovna solidnost ponudnika,
– pogoj: registracija in obrtno dovoljenje

za vse dejavnosti, ki so predmet ponudbe,
– pogoj: delež prihodkov iz dejavnosti

ponudnika v 1999.
Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
– pogoj: ni uveljavljenih ali izgubljenih

pravic, ki kažejo na nezanesljivost poslova-
nja: ni dosedanjih slabih izkušenj pri poslo-
vanju (večkratne neustrezne dobave, ponav-
ljanje napak pri servisiranju opreme, glede
na pogodbene pogoje).

Reference ponudnika:
– pogoj: prodaja opreme, ponujene pod

posameznimi točkami v 6. točki obrazca
prijave, ni v letu 1999 padla za več kot 40%
v primerjavi z letom 1998,

– pogoj: ponudnik izkazuje kvalitetne re-
ference glede dobave računalniške opreme
vzgojno izobraževalnim in raziskovalnim or-
ganizacijam.

Na finančnem področju:
– pogoj: ni blokad žiro računa,
– pogoj: pozitivni poslovni izid iz dejav-

nosti.
Na področju kapacitet, opremljenosti in

kadrov:
– pogoj: ponudnik ima vsaj 1 prostor za

opravljanje dejavnosti, ki so predmet razpi-
sa,

– pogoj: ponudnik mora imeti vsaj 4
usposobljene kadre za podporo (servis in
tehnični inženiring), ki so redno zaposleni.
Od tega morata imeti vsaj dva delavca
ustrezne kvalifikacije,

– pogoj: ponudnik mora določiti osebo,
ki bo stalni kontakt za vse informacije v zve-
zi s strokovnim in finančnim delom nabave
opreme.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 9. marec 2001 do 12. ure, odpiranje
ponudb 9. marec 2001 ob 13. uri na Ja-
dranska 19, Ljubljana, v Seminarski sobi št.
414/IV.

12. Merila za ocenitev ponudb: pre-
dnost pri izboru bodo imeli tisti dobavitelji,
ki lahko zagotovijo:

– najugodnejšo ceno,
– rok dobave opreme 2-5 dni,
– odzivni čas servisa 8 delovnih ur.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
14. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za matematiko in fiziko

Št. JN2-B/2001 Ob-44177
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-

rijski material, zajet v IV. sklope in znotraj
I. sklopa v 7. skupin, razvršenih po analiza-
torjih:

I. Reagenti in ostali materiali za analiza-
torje:

A. analizatorji: Boehringer, Hitachi, Elec-
sys, ES, Clinitec,

B. analizatorji: Abbot, Axsym,
C. analizatorji: AVL,
D. analizatorji: AL,
E. analizatorji: ABX,
F. analizatorji: Dr. Bruno Lange, Coulter,

Sedimatic, Helena ZPP,
G. analizatorji: Sebia, Option, Hycel,
II. Laboratorijski testi;
III. Kemikalije;
IV. Laboratorijski potrošni material.
(b) Kraj dobave: fco laboratoriji naročni-

ka – razloženo.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: Sklopi so navedeni v točki a). Ponu-
dnik lahko poda ponudbo po posameznem
sklopu oziroma po skupini znotraj I. sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 2002 ozi-
roma podaljšanje za 3 leta. Za vsako posa-
mično naročilo je rok dobave – najkasneje
do 3 tednov.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III,
pravna služba, Andreja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 2. 2001
med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, kar
znaša 5.950 SIT na žiro račun Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 14. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, Ulica talcev 9/III, Pravna služ-
ba.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v višini
200.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 5. 2001.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
oziroma v izjavi naveden rok plačila.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ima potrdilo o vpisu v register in
odločbo za promet z medicinskimi pripo-
močki skupine D,

– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-
žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti ter da izpolnjuje vse pogo-
je za opravljanje dejavnosti, za katero ima
izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene delavce, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,

– da zagotavlja najmanj 100% razpisane
vrste blaga po posameznem sklopu oziro-
ma skupini znotraj I. sklopa glede na prilo-
ženo specifikaijo blaga,

– da ima izjavo o dosedanjem poslov-
nem sodelovanju,

– da ima izjavo o roku dobave blaga,
– da ima izjavo o dostavi blaga na lokaci-

je naročnika,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o kvaliteti reagentov,
– da ima izjavo o fiksnosti cen za obdob-

je 4 mesecev,
– da ima izjavo o o predložitvi predraču-

nov,
– da bo na zahtevo naročnika poslal

vzorce blaga,
– da ima bančno garancijo za dobro iz-

vedbo pogodbenih obveznost, v višini 10%
od vrednosti sklenjenega posla.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe se predložijo do 18. 4. 2001
do 9. ure, obvestilo o odaji naročila predvi-
doma 20. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 3/1 Ob-44181
1. Naročnik: Vrtec Koroška vrata.
2. Naslov naročnika: Smetanova 34A,

2000 Maribor, tel. 02/25-12-184, faks
02/25-12-184.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Vrtec Koroška vrata,
Smetanova 34a, Maribor in enote vrtca:
Kamnica, Bresternica, Kosarjeva, Ribiška.

(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. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razna prehrana:
8.a) rzmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
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8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 9. 4. 2001,
9. 4. 2004, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Koroška
vrata, Smetanova 34a, Maribor.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
14. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (po 4. točki 26.
člena zakona DDV ni obračunan) na ŽR:
51800-603-31210.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 19. 3. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Koroška vrata, Smetanova
34a, Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da ponudnik zagotavlja zahtevane koli-
čine blaga,

– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika,

– da ponudnik zagotavlja kakovost.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 30. 3. 2001, 6. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oseba: Martina Kuhar, tel.
02/25-12-184, faks 02/25-12-184.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Vrtec Koroška vrata, Maribor

Št. 88 Ob-44143
1. Naročnik: Vrtec Jožice Flander.
2. Naslov naročnika: Fochova 51,

2000 Maribor, tel. 02/33-22-771, faks
02/320-33-96.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Vrtec Jožice Flander,
Fochova 51, 2000 Maribor.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na na-
slednje skupine blaga ali sklope:

1. južno sadje in zelenjava,
2. domače sadje in zelenjava,
3. pekovski izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. meso in mesni izdelki,
6. perutnina in izdelki,
7. moka in testenine,
8. razna prehrana,
8.a) zmrznjena prehrana,
8.b) ribe,
8.c) olja,
8.d) razna prehrana,
9. sokovi in sirupi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali

skupino, za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001,
1. 5. 2004, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Jožice Flan-
der, Fochova 51, Maribor, Katarina Zupan-
čič, tel. 02/33-22-771.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
16. 3. 2001 lahko ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na sedežu naročnika
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT (po 4. točki 26.
člena zakona, DDV ni obračunan) na ŽR
51800-603-31301.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 26. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Jožice Flander, Fochova
51, 2000 Maribor. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponud-
ba – Ne odpiraj” in številko Uradnega lista
RS, ter navedbo predmeta naročila.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

1. da ponudnik v zadnjih 6. mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane ko-
ličine blaga,

3. da ponudnik nudi 30-dnevni 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 predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 6. 4. 2001, 13. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Katarina Zupančič, tel.
02/33-22-771, faks 02/320-33-96.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Vrtec Jožice Flander, Maribor

Št. 2/01 Ob-44142
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.rapo-
sa@ijs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški in potrošni material za potrebe IJS.

(b) Kraj dobave: Jamova 39, Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira za en ali
več sklopov ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 5.
2001 za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, kontaktna oseba je
Branka Rapoša.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
12. 3. 2001 vsak delovni dan od 8. do
12. ure na podlagi dokazila o vplačilu in
kopije potrdila o registraciji.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko “Pisarniški material” na žiro račun št.
50101-603-50272 ali na blagajni IJS vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave:

– prijave do 19. 3. 2001 do 11. ure,
– javno odpiranje bo 20. 3. 2001 ob

9. uri.
(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-

ti prijavo: Institut “Jožef Stefan”, Jamova
39, Ljubljana – vložišče.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v znesku
500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: nabava bo potekala v skladu s 3. točko
19. člena ZJN - 1.
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12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Institut “Jožef Stefan”

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. 25/2001 Ob-44005
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška
18, 3230 Šentjur.

2. Naslov naročnika: Javno komunalno
podjetje Šentjur, d.o.o., Cesta Leona Do-
brotinška 18, 3230 Šentjur, telefon
03/747-16-20, faks 03/747-16-37.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
ročnih, zemeljskih in gradbenih del za
potrebe naročnika.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudbo je potrebno
oddati za celoto.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
izdelava projektov v razpisu ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Šentjur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe celo leto za po-
trebe naročnika: /

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Šentjur, d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, dodatne in-
formacije daje Igor Gorjup, dipl. inž. grad.,
tel. 03/747-16-22 ali gsm: 041/681-471.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka
s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v taj-
ništvu podjetja vsak delovni dan med 8. in
11. uro s predložitvijo potrdila o plačanih
stroških razmnoževanja razpisne dokumen-
tacije, na zahtevo ponudnika pa tudi po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o plačanih
stroških razmnoževanja razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-

pisne dokumentacije v višini 12.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR naročnika Javnega
komunalnega podjetja Šentjur, d.o.o., Ce-
sta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur,
št.: 50770-601-21714.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do ponedeljka, 5.  3.
2001 do 12 ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Javno komunalno podjetje Šen-
tjur, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18,
3230 Šentjur.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupec
bo nakazoval plačila na žiro račun prodajal-
ca v roku 30 dni po izdaji računa. Možnost
kompenzacije.

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti dav-
čni zavezanec, vpisan v register zavezancev
za davek na dodano vrednost, sposoben
mora biti izvesti vsa dela iz popisa del, imeti
mora ustrezne reference, kadrovsko struk-
turo, tehnično opremljenost, odzivni čas 1
dan, ter upoštevati določila varstva pri delu.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum predložitve ponudb 21. 3. 2001,
predvideni datum za odločitev o sprejemu
ponudbe 28. 3. 2001.

14. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena brez DDV.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta.
Letna pogodba se bo sklenila s prvimi tremi
najugodnejšimi ponudniki.

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001

Javno komunalno podjetje
Šentjur, d.o.o.

Ob-44058
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-40,
faks 01/588-96-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojna
dela pri gradnji plinovodnega omrežja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja
posameznih sklopov.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljublja-
na z bližnjo okolico.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj 2001–maj
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., v Razvojno in-
vesticijskem sektorju, pri Ireni Jakin, Verov-
škova 62, soba P8, vsak delovni dan med
8. in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo vam je na voljo
Stjepan Abramović, u.d.i.s., tel.
01/588-96-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati prijavo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 19% DDV. Znesek se
nakaže na račun Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št.
RIS-6/01. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 19. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je možno poslati po pošti
na naslov Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljub-
ljana, ali jo predložiti osebno na naslovu
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, Ljubljana, soba P8, pri Ireni
Jakin. Kuverte morajo biti opremljene tako,
kot je navedeno v navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja niso zahtevana.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v drugi
fazi javnega razpisa.

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

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

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v zakonskem roku, odločitev o izboru
bodo prejeli v roku, določenem v drugi fazi
javnega razpisa.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Ob-44059
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-40,
faks 01/588-96-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela pri gradnji plinovodnega in vro-
čevodnega omrežja.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ni predvidena oddaja
posameznih sklopov.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljublja-
na z bližnjo okolico.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj 2001–maj
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o., v Razvojno in-
vesticijskem sektorju, pri Ireni Jakin, Verov-
škova 62, soba P8, vsak delovni dan med
8. in 14. uro. Za dodatne informacije v zvezi
z razpisno dokumentacijo vam je na voljo
Stjepan Abramović, u.d.i.s., tel.
01/588-96-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati prijavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 19% DDV. Znesek se nakaže na
račun Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. RIS-5/01. Vplačilo je možno tudi
na blagajni Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti najka-
sneje do 19. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je možno poslati po pošti
na naslov Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljub-
ljana, ali jo predložiti osebno na naslovu
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, Ljubljana, soba P8, pri Ireni
Jakin. Kuverte morajo biti opremljene tako,
kot je navedeno v navodilih ponudnikom za
izdelavo ponudbe.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja niso zahtevana.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v drugi
fazi javnega razpisa.

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali ponudbe predlo-
žiti v zakonskem roku, odločitev o izboru
bodo prejeli v roku, določenem v drugi fazi
javnega razpisa.

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

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

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. 001/01 Ob-43930
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: filterske vrečke: Ecofil 1556250 Ne-
edlona MB/NO 552 – 600 kosov, Ecofil
1556250 Needlona NO/NO 551 – 100
kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila brez pred-
hodne objave, v skladu s 4. točko 110.
člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ECO – TIP, d.o.o.,
Brezen 61, 3205 Vitanje.

7. Pogodbena vrednost: 6,314.104,89
SIT (57.570 DEM), preračunano v tolarsko
protivrednost po prodajnem podjetniškem
tečaju na dan dobave.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 85.071 DEM in 57.570 DEM.
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: 15. 2. 2001.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-44034
1. Naročnik: Javno podjetje Jeko-in,

d.o.o., Jesenice.
2. Naslov naročnika: Javno podjetje Je-

ko-in, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270
Jesenice.

3. Datum izbire: 21. 11. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 kamion Atego 815 K 4×2.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 60 točk, garancija 25
točk in reference prodanih istovrstnih vozil
15 točk. Ponudnik je na podlagi meril iz
razpisne dokumentacije pridobil najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:  Avtocommerce, d.d.,
AC-Intercar, d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
14,367.392,41 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 14,957.110 SIT in 13,253.564,55
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2000.

Jeko-in, javno komunalno podjetje,
d.o.o., Jesenice

Št. 06/JN-2000 Ob-44072
1. Naročnik: Javne naprave, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Teharska 49,

3000 Celje, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.

3. Datum izbire: 31. 1. 2001 datum
sklenitve pogodbe.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: delovno vozilo za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov z volumnom ke-
sona 16 m3 in delovno vozilo za zbiranje
in prevoz komunalnih odpadkov z vo-
lumnom kesona 8–10 m3.

Kraj dobave: Javne naprave, Teharska
49, 3000 Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ustreznost tehničnim zahte-
vam 45%, cena 30%, plačilni pogoji 5%,
dobavni rok 5%, garancija 5%, letni stroški
obratovanja 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtocommerce, d.o.o.
Ptujska c. 132, Maribor.

7. Pogodbena vrednost:
– za delovno vozilo z volumnom kesona

16 m3 je 24,754.891 SIT,
– za delovno vozilo z volumnom kesona

8–10 m3 je 20,288.638 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
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– za delovno vozilo z volumnom kesona
16 m3 je bila najvišja vrednost ponudbe
28,244.213,27 SIT in najnižja vrednost
22,675.592,25 SIT,

– za delovno vozilo z volumnom kesona
8–10 m3 je bila najvišja vrednost ponudbe
22,478.737,05 SIT in najnižja vrednost po-
nudbe 19,976.798,94 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: 19. 2. 2001.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.
Celje

Št. 06/JN-2000 Ob-44073
1. Naročnik: Javne naprave, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Teharska 49,

3000 Celje, tel. 03/425-64-00, faks
03/425-64-12.

3. Datum izbire: 19. 12. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: posode za ločeno zbiranje odpad-
kov:

– 600 kom plastičnih posod volumna
1100l zelene barve,

– 300 kom plastičnih posod volumna
240l zelene barve,

– 2000 kom plastičnih posod volumna
120l zelene barve.

Kraj dobave: Javne naprave, Teharska
49, 3000 Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50%, ustreznost te-
hničnim zahtevam 20%, plačilni pogoji 5%,
dobavni rok 5%, garancija 5%, reference
5%, servisiranje 5%, druge ugodnosti 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Vigrad, d.o.o., C. na
Ostrožno 101, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 34,574.260
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: najvišja vrednost ponudbe
39,672.874 SIT in najnižja vrednost
34,527.650 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: 19. 2. 2001.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.
Celje

Št. 1616/2000 Ob-44188
1. Naročnik: Osnovna šola Koroška Be-

la Jesenice.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ko-

roška Bela, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice,
faks 064/806-404.

3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:

Skupina, podskupina in Št. Ponudnik Ponujena cena
vrsta ponujenega blaga ponudb najugodnejša cena

v SIT

4. sveža zelenjava in sadje 1 Živila Kranj d.d. 958.781,00
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1 – pasteriz. in steriliz.z. 2 Impuls d.o.o. 299.781,60

Živila Kranj d.d.* 242.614,00
3 – kompoti 2 Kolinska d.d. 123.488,20

Impuls d.o.o.* 121.088,00
6. sadni sokovi in sirupi
1 – sadni sokovi 3 Nektar d.o.o. 172.500,00

Impuls d.o.o.* 151.936,00
Živila Kranj d.d. 166.843,00

2 – sirupi 2 Nektar d.o.o. 155.700,00
Impuls d.o.o.* 140.434,56

7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi
4-keksi 1 Živila Kranj d.d 26.389,04
8. ostalo prehrambeno blago
1 – začimbe 1 Živila Kranj d.d 22.753,00
2 – jušni koncentrati 3 Kolinska d.d.* 49.655,16

Impuls d.o.o. 69.706,00
Živila Kranj d.d. 54.682,00

3 – kavni nadomestki 3 Kolinska d.d.* 26.586,14
Impuls d.o.o. 34.260,00
Živila Kranj d.d. 32.010,00

4 – kis 3 Kolinska d.d. 18.457,20
Impuls d.o.o. 17.500,00
Živila Kranj d.d.* 15.128,00

5 – olje 1 Živila Kranj d.d 47.789,00
6 – sladkor 2 Impuls d.o.o. 114.700,00

Živila Kranj d.d.* 112.711,00
7 – marmelada 2 Kolinska d.d.* 11.296,58

Impuls d.o.o. 16.464,00
8 – margarina 1 Živila Kranj d.d. 81.154,00
9 – med 2 Impuls d.o.o. 39.800,00

Živila Kranj d.d.* 35.998,00
10 – moka in žitarice 1 Živila Kranj d.d. 133.892,00
11 – testenine 1 Živila d.d. 117.087,00
12 – omake instant 3 Kolinska d.d.* 6.599,23

Impuls d.o.o. 9.360,00
Živila Kranj d.d. 7.267,20

13 – jušne zakuhe 3 Kolinska d.d. 23.902,56
Impuls d.o.o. 34.000,00
Živila Kranj d.d.* 22.707,00

14 – puding 3 Kolinska d.d.* 7.466,26
Impuls d.o.o. 9.540,00
Živila Kranj d.d. 8.222,00

15 – dodatki jedem 3 Kolinska d.d.* 87.274,80
Impuls d.o.o. 109.000,00
Živila Kranj d.d. 96.110,00

16 – jajca 1 Živila Kranj d.d. 52.488,00
17 – konzervirane ribe 2 Impuls d.o.o. 349.096,64

Živila Kranj d.d.* 302.008,00
18 – suho sadje 1 Živila Kranj d.d. 35.964,00
20 – čaji 3 Kolinska d.d.* 49.175,42

Impuls d.o.o. 64.000,00
Živila Kranj d.d. 62.226,00

21 – kreme, pireji 0
22 – namazi 2 Impuls d.o.o.* 80.550,00

Živila Kranj d.d. 90.225,00

Kraj dobave fco: Osnovna šola Koroška
Bela, Cesta talcev 2, Koroška Bela, Jeseni-
ce.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila, ob iz-

polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, naju-
godnejša cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: razvidno iz 4. točke,
označeno *.
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7. Pogodbena vrednost: razvidno iz 4.
točke.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: razvidno iz
4. točke.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: razvidno iz 4. točke.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: ne.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
ne.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Osnovna šola Koroška Bela

Št. 113/2000 Ob-44147
1. Naročnik: RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 2. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: programska oprema – 65 uporabni-
ških licenc, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena, plačilni
pogoji, uporabniški vmesnik, cena dodatne
licence, pogarancijsko vzdrževanje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: VISUALL, 2031 North
East 15th Court Miami, Florida, 33179 USA.

7. Pogodbena vrednost: 140.704,07
EUR.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 213.222 EUR, 140.704,07 EUR.
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: 19. 2. 2000.
Javni zavod RTV Slovenija

Ob-44178
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, te-
lefaks 01/432-40-74, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 14. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava kombi vozil:
– tovorni kombi 4 kom,
– limuzinsko kombi 13 kom.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– skupna ponudbena vrednost (80% de-

lež)
– čas garancije (15% delež),
– plačilni pogoji (5% delež).
Naročnik je izbral ponudnika, ki se je

tudi na ponovljeni javni razpis edini odzval.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Eminent, d.o.o., Dol.
Kamence 61, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 68,327.731,10
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 68,327.731,10 SIT (brez DDV).
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: 19. 2. 2001.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 538/01  Ob-44033
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Rozmanova 2, 8000 Novo
mesto (telefonska št.: 07/39-32-450, št.
telefaksa: 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 5. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Sev-
no; gradbena in montažna dela, ki zaje-
majo približno 1.700 m cevovoda z iz-
gradnjo dveh AB jaškov v Sevnem pri
Novem mestu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno

izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,

– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.

2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev raz-

pisa (če v ponudbi ni priložene izjave o spre-
jemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

– sprejema vse razpisane plačilne po-
goje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v po-
stopku oddaje naročila.

4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpi-

sano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Ob-43909
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenia, tel. +386-7-48-02-000, faks
+386-7-49-21-528.

3. Datum izbire: 12. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: diagnoza

generatorja (flux test at stator core; me-
asurement of stator water system con-
ditions; analysis of water flow in the sta-
tor winding bars).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 110. člen – 3. točka: odda-
ja naročila brez predhodne objave: naročilo
lahko izpolni le določeni izvajalec dela.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Alstom Power (Switzer-

– izvedba v krajšem ali razpisanem ro-
ku – ostaja v postopku oddaje naročila.

5. Usposobljenost ponudnika
Usposobljenost ponudnika se bo pre-

verjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mo-
ra priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7.
točki 4. člena Odredbe ter na osnovi prilog
k navedenim izjavam.

6. Sposobnost ponudnika
Sposobnost ponudnika se bo prever-

jala na osnovi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri

katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po

kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali pri
izvajanju del, skladno z zakonom o

graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponu-

dnika in
– seznama osnovnih sredstev in opre-

me s katero ponudnik razpolaga.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Povše Dušan s.p., Drga-
nja Sela 24, 8351 Straža.

7. Pogodbena vrednost: 20,983.920
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 33,620.196,96 SIT, 20,983.920
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 2. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.
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land) Ltd, Haselstrasse 16, CH-5401 Ba-
den / Switzerland.

7. Pogodbena vrednost: 43.980 CHF
(6,114.271 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 2. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 526/00 Ob-44028
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana,

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, telefaks:
01/432-40-74, telefon: 01/431-52-55.

3. Datum izbire: 6. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije za DV 2 x 110 kV
Kleče-Vič:

– izdelava PGD,
– izdelava PZI,
– izdelava INP in PZR.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
s pogajanji brez predhodne objave (20.
člen, 2. točka, oziroma 110. člen, 3. točka
ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00):

– podjetje IBE je edino usposobljeno na
domačem tržišču, ki lahko kvalitetno in v
sprejemljivem roku izdela zahtevano projek-
tno dokumentacijo,

– podjetje IBE je za ta objekt že izdelalo
vso projektno dokumentacijo za prejšnje fa-
ze gradnje objekta in ima na voljo vse ustrez-
ne podatke in podloge,

– iz dosedanjega sodelovanja je razvi-
dno, da ima podjetje IBE ustrezne tehnične
kadre, ustrezno tehnično znanje in izkušnje
(reference), razpolaga z ustrezno program-
sko opremo ter pozna zahtevnost visokona-
petostnih daljnovodov.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE, d.d., Svetovanje,
projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,338.603 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 7,338.603 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 175 Ob-44031
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, telefon: 04/51-59-300.
3. Datum izbire: 7. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje nad-

zora radioaktivnosti v okolju Rudnika
urana Žirovski vrh med izvajanjem Pro-
grama trajnega prenehanja izkoriščanja
uranove rude.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po opravljenih pogajanjih je
zaradi ugodnejše cene ponudba izbranega
ponudnika dobila najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Institut Jožef Stefan, Ja-
mova 39, Ljubljana

7. Pogodbena vrednost: 17,255.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be (podatke od 4. do 10. točke se navede
za vsako pogodbo posebej, če je bilo na-
ročilo oddano po sklopih): 18,590.514
SIT, 18,537.047 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano v nadaljeva-
nju po postopku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 2. 2001.

Rudnik Žirovski vrh, p.o.

Javni razpisi

Ob-44052
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport na podlagi Pravilnika
o strokovnem spopolnjevanju, izobraževa-
nju in usposabljanju strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju in o postopku za izbi-
ro programov, v nadaljevanju: Pravilnik o
strokovnem spopolnjevanju (Ur. l. RS, št.
80/98) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00 in 97/00) objavlja

javni razpis
za izvajanje naročenih programov

stalnega strokovnega spopolnjevanja,
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 2001/02

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Župan-
čičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
naročeni programi stalnega strokovnega
spopolnjevanja, izobraževanja in usposab-
ljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobra-

ževanju v Republiki Sloveniji (v nadaljeva-
nju: programi) in njihova izpeljava.

2. 1. Programi
Programi so razvrščeni:
0. Naročeni programi
0.2. Programi izpopolnjevanja in spopol-

njevanja
0.2.2 Programi spopolnjevanja
0.2.2.1. programi za šolstvo narodnosti,

zamejske Slovence, učitelje otrok zdomcev
in medkulturno sodelovanje

0.2.2.2. programi za pripravnike in men-
torje pripravnikov

0.2.2.3. programi za spopolnjevanje uči-
teljev za pripravo na maturo in poklicno ma-
turo

0.3. Programi, ki jih zahtevajo novi učni
načrti (po odredbah o vrsti in smeri izobraz-
be)

0.3.2. Programi stalnega strokovnega
spopolnjevanja za predmete:

0.3.2.1. angleščina
0.3.2.2. nemščina
0.3.2.3. tehnika in tehnologija
0.3.2.4. naravoslovje in tehnika
0.3.2.5. državljanska vzgoja in etika
0.3.2.6. naravoslovje v poklicnem izo-

braževanju
0.3.2.7. družboslovje v poklicnem izo-

braževanju
0.3.2.8. laborant
Obvezni izbirni predmeti:
0.3.2.9. retorika
0.3.2.10. verstva in etike I, II, III
Izbirni predmeti:
0.3.2.11. vzgoja za medije
0.3.2.11.1. vzgoja za medije – radio
0.3.2.11.2. vzgoja za medije – tisk
0.3.2.11.3. vzgoja za medije – televizija
0.3.2.12. filozofija za otroke
0.3.2.12.1. filozofija za otroke – kritič-

no mišljenje
0.3.2.12.2. filozofija za otroke – etična

raziskovanja
0.3.2.12.3. filozofija za otroke – jaz in

drugi
0.3.2.13. etnologija
0.3.2.13.1 etnologija – srečanja s kul-

turami
0.3.2.13.2 etnologija – sodobnosti z

razsežnostmi dediščine
0.3.2.14. umetnostna zgodovina
0.3.2.14.1. umetnostna zgodovina – kaj

nam govorijo umetnine
0.3.2.14.2. umetnostna zgodovina – živ-

ljenje upodobljeno v umetnosti
0.3.2.14.3. umetnostna zgodovina –

oblika in slog
0.3.2.15. plesne dejavnosti
0.3.2.15.1 plesne dejavnosti – ples
0.3.2.15.2. plesne dejavnosti – ljudski

plesi
0.3.2.15.3. plesne dejavnosti – starin-

ski in družabni ples
0.3.2.16. astronomija
0.3.2.16.1 astronomija – Sonce, Luna

in Zemlja
0.3.2.16.2 astronomija – daljnogledi in

planeti
0.3.2.16.3 astronomija – zvezde in ve-

solje
0.3.2.17. logika
0.3.2.18. obdelava gradiv
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0.3.2.18.1 obdelava gradiv – les
0.3.2.18.2 obdelava gradiv – umetne

snovi
0.3.2.18.3 obdelava gradiv – kovine
0.3. 2. 19. projekti iz fizike in tehnike
0.3. 2. 20. projekti iz fizike in ekologije
0.3.2.21. elektronika z robotiko
0.3.2.22. risanje v geometriji in tehniki
0.3.2.23. elektrotehnika
0.3.2.24. robotika v tehniki
0.3.2.25. računalništvo
0.3.2.25.1 računalništvo – urejanje be-

sedil
0.3.2.25.2 računalništvo – multimedija
0.3.2.25.3 računalništvo – računalniška

omrežja
0.3.2.25.4 računalništvo – organizator

informacijske dejavnosti
0.3.2.26. okoljska vzgoja I, II, III
0.3.3. Programi spopolnjevanja za uva-

janje novega kurikula za vrtce in novih učnih
načrtov in katalogov znanj

0.3.3.1. programi za spopolnjevanje uči-
teljev za integrirane učence

0.3.3.2. predšolska vzgoja
0.3.3.3. razredni pouk in programi za

učitelje v podaljšanem bivanju
0.3.3.4. jeziki
0.3.3.4.1. slovenščina
0.3.3.4.2. italijanščina
0.3.3.4.3. madžarščina
0.3.3.4.4. angleščina
0.3.3.4.5. francoščina
0.3.3.4.6. hrvaščina
0.3.3.4.7. latinščina in grščina
0.3.3.4.8. nemščina
0.3.3.4.9. ruščina
0.3.3.4.10. španščina
0.3.3.4.11. drugi jeziki
0.3.3.5. družboslovje in humanistika
0.3.3.5.1. spoznavanje okolja
0.3.3.5.2. družba
0.3.3.5.3. geografija
0.3.3.5.4. zgodovina
0.3.3.5.5. državljanska vzgoja in etika
0.3.3.5.6. družboslovje
0.3.3.5.7. psihologija
0.3.3.5.8. sociologija
0.3.3.5.9. filozofija
0.3.3.5.10. ekonomija, podjetništvo in

strokovni predmeti v ekonomski gimnaziji
0.3.3.5.11.knjižničarstvo
0.3.3.5.12. pedagogika
0.3.3.6. umetnost
0.3.3.6.1. umetnost
0.3.3.6.2. umetnostna zgodovina
0.3.3.6.3. glasba
0.3.3.6.4. likovna vzgoja, likovna umet-

nost in likovno snovanje
0.3.3.6.5. plesna umetnost
0.3.3.6.6. strokovni predmeti v umetni-

ški gimnaziji
0.3.3.6.7. dramaturgija, igralstvo, film,

video, fotografija in drugo
0.3.3.7. naravoslovje in tehnika
0.3.3.7.1. naravoslovje in tehnika
0.3.3.7.2. naravoslovje
0.3.3.7.3. matematika
0.3.3.7.4. fizika
0.3.3.7.5. kemija
0.3.3.7.6. biologija
0.3.3.7.7. genetika
0.3.3.7.8. gospodinjstvo
0.3.3.7.9. tehnika in tehnologija
0.3.3.7.10. računalništvo in informatika

0.3.3.7.11. strokovni predmeti tehniške
gimnazije

0.3.3.7.12. naravoslovje v poklicnem
izobraževanju

0.3.3.7.13. drugo
0.3.3.8. športna vzgoja
0.3.3.9. poklicno in strokovno izobraže-

vanje
0.3.3.10. programi s področja dela sve-

tovalnih delavcev
0.3.3.11. programi za spopolnjevanje

vzgojiteljev v dijaških domovih
0.3.3.12. programi za spopolnjevanje

andragoških delavcev
0.3.3.13. programi za spopolnjevanje

učiteljev otrok s posebnimi potrebami
0.3.3.14. programi za poklicno in ose-

bnostno rast
0.3.3.15. programi za spopolnjevanje

vodilnih in vodstvenih delavcev
0.3.3.16. medpredmetna kurikularna

področja
0.3.3.17. splošnodidiaktični programi
0.3.4. Programi za spopolnjevanje uči-

teljev izbirnih predmetov in vsebin
Morebitni prejemniki (v nadaljevanju: pre-

jemniki) lahko ponudijo različne programe
za eno ali več področij, isti program pa sa-
mo v eno področje.

2.2. Merila za izbor in financiranje pro-
gramov

Programi morajo biti pripravljeni na pod-
lagi novih že sprejetih učnih načrtov in kata-
logov znanj ter v skladu z odredbami o sme-
ri in stopnji izobrazbe, sicer bodo izločeni iz
nadaljnjega obravnavanja.

Merila za izbor in financiranje programov
so določena v 18. členu Pravilnika o stro-
kovnem spopolnjevanju in so naslednja:

1. prednostna področja,
2. strnjenost in povezanost vsebin v

programu spopolnjevanja,
3. skladnost metod in oblik dela s

cilji,
4. možnost priznavanja programov

spopolnjevanja v izrednem ali podiplom-
skem študiju,

5. da je program spopolnjevanja nad-
aljevalni ali že uveljavljen,

6. deficitarnost področja, s katerega
je ponujen program spopolnjevanja,

7. reference predavateljev za izpelja-
vo programa spopolnjevanja,

8. evalvacijske reference izvajalcev,
9. cena izpeljave in ekonomičnost iz-

peljave programa spopolnjevanja in
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-

jemniki: javni zavodi s področja vzgoje in
izobraževanja, ki organizirajo strokovno spo-
polnjevanje morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

1. so registrirane za opravljanje izo-
braževalne ali raziskovalne dejavnosti,

2. morajo razpolagati z ustreznimi pro-
stori in opremo (tehnologija, računalniška
tehnologija, učne delavnice in drugo) za iz-
peljavo programov v primeru, da jih ne bo-
do izpeljali v regionalnih enotah Oddelka za
stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS
za šolstvo,

3. imajo zaposlene predavatelje z
ustreznimi strokovnimi referencami ali skle-
njene predpogodbe s pogodbenimi preda-
vatelji za šolsko leto 2001/02,

4. imajo reference, ki izkazujejo, da
prejemnik izvaja programe, ki so predmet
razpisa ali druge izobraževalne programe.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti pre-
jemniki s ponujenimi programi.

4. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev tega razpisa znaša:

– za naročene programe stalnega stro-
kovnega spopolnjevanja, izobraževanja in
usposabljanja 70 milijonov SIT.

5. Določitev obdobja porabe sredstev:
dodeljena sredstva morajo prejemniki pora-
biti v šolskem letu 2001/02.

6. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge: vloga mora biti pripravljena v skladu z
Navodili prejemnikom naročenih programov
za izdelavo vloge, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih in disketah iz razpisne dokumenta-
cije.

Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
prejemniki poslati priporočeno naslovniku:
Zavod RS za šolstvo, Oddelek za stalno
strokovno spopolnjevanje, Poljanska 28,
1000 Ljubljana ali osebno oddati v Oddel-
ku za stalno strokovno spopolnjevanje Za-
voda RS za šolstvo, Privoz 11, Ljubljana
(Prule, za Restavracijo Urška) pri Aniti Brež-
nik. Rok za oddajo vloge je 29. marec
2001 do 12. ure. Vloga oddana po pošti
se šteje kot pravočasna, če prispe do iste-
ga dne in ure, kot je predvideno za osebno
oddajo vloge.

Ovojnice z vlogami morajo prejemniki od-
dati z jasno oznako ter napisom »Vloga – ne
odpiraj«, ter z navedbo predmeta naročila in
sicer »Javni razpis za izvajanje programov
stalnega strokovnega spopolnjevanja za šol-
sko leto 2001/02 – naročeni programi«.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen naslovnik in prejemnik.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji: razpisno doku-
mentacijo lahko prejemniki dvignejo v Od-
delku za stalno strokovno spopolnjevanje
Zavoda RS za šolstvo, Privoz 11, Ljubljana
(Prule, za Restavracijo Urška) pri Aniti Brež-
nik vsak delovni dan od 9. do 11. ure, na
podlagi dokazila o vplačilu.

Razpisna dokumentacija obsega:
1. navodila prejemnikom za izdelavo

vloge z navedbo potrebnih dokumentov, ki
jih mora prejemnik predložiti naročniku,

2. podatki o področjih stalnega stro-
kovnega spopolnjevanja strokovnih delav-
cev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
2001/02,

3. okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago prejemnikom,

4. načini določanja deleža, ki jih prej-
me posamezni prejemnik – načini določa-
nja deleža za vrednotenje programov in na-
vodila za izpeljavo programov strokovnega
spopolnjevanja, izobraževanja in usposab-
ljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobra-
ževanju v letu 2001/02,

5. predstavitev regionalnih enot Od-
delka za stalno strokovno spopolnjevanje
Zavoda RS za šolstvo s kapacitetami razpo-
ložljive AV tehnologije,

6. vzorec pogodbe,
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7. merila za izbor in stopnjo financira-
nja programov,

8. CD in disketa,
9. obrazci:
– obrazec za razpolaganje z ustrezni-

mi prostori in opremo (IC, obr. 01)),
– obrazec za predstavitev predavate-

ljev (IC, obr. 02),
– obrazec za dosedanje reference

(IC, obr. 03).
Razpisno dokumentacijo je možno dobi-

ti proti plačilu 12.800 SIT na žiro račun
Zavoda RS za šolstvo: 50100-603-401756
(obvezno dokazilo – fotokopija virmana ali
položnice). Pri plačilu v namen nakazila ob-
vezno navedite šifro 7007. V ceno razpisne
dokumentacije je vključen 19% DDV in ma-
terialni stroški za pripravo razpisne doku-
mentacije.

Prejemnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni
dokumentaciji pri Vidi Trilar na tel.
01/24-119-66, faks 01/24-119-68.

Za prejemnike bodo organizirani infor-
mativni dnevi:

1. 12. 3. 2001 ob 10. uri za doseda-
nje izvajalce,

2. 13. 3. 2001 ob 10. uri za doseda-
nje izvajalce,

3. 14. 3. 2001 ob 10. uri za nove
izvajalce in

4. 22. 3. 2001 ob 10. uri rezervni
termin za vse izvajalce.

Drugih informativnih dni ne bomo orga-
nizirali.

Vsi organizirani informativni dnevi se bo-
do izvedli v prostorih Zavoda RS za šolstvo,
Poljanska 28, soba št. 215, 2. nadstropje.

8. Javno odpiranje vlog: javno odpiranje
vlog, na katerega so vabljeni vsi prejemniki,
bo 2. aprila 2001 ob 10. uri, v prostorih
Oddelka za stalno strokovno spopolnjeva-
nje Zavoda RS za šolstvo, Privoz 11, Ljub-
ljana.

Pred odpiranjem vlog morajo predstav-
niki prejemnikov predložiti pisno pooblasti-
lo.

9. Rok za obvestilo: prejemniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45
dneh od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-44053
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport na podlagi Pravilnika
o strokovnem spopolnjevanju, izobraževa-
nju in usposabljanju strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju in o postopku za izbi-
ro programov, v nadaljevanju: Pravilnik o
strokovnem spopolnjevanju (Ur. l. RS, št.
80/98) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00 in 97/00) objavlja

javni razpis
za izvajanje ponujenih programov

stalnega strokovnega spopolnjevanja,
izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in

izobraževanju v Republiki Sloveniji v
šolskem letu 2001/02

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Župan-
čičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi stalnega strokovnega spopolnje-
vanja, izobraževanja in usposabljanja stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: progra-
mi) in njihova izpeljava.

2. 1. Programi
Programi so razvrščeni:
1. Programi po predmetih oziroma po-

dročjih
1. Predšolska vzgoja
2. Razredni pouk in programi za učitelje

v podaljšanem bivanju
3. Jeziki (za vse stopnje izobraževanja):
3.1. slovenščina
3.2. italijanščina
3.3. madžarščina
3.4. angleščina
3.5. francoščina
3.6. latinščina in grščina
3.7. nemščina
3.8. ruščina
3.9. španščina
3.10. drugi jeziki
4. Družboslovje in humanistika (za vse

stopnje izobraževanja):
4.1. spoznavanje okolja
4.2. družba
4.3. geografija
4.4. zgodovina
4.5. državljanjska vzgoja in etika
4.6. družboslovje
4.7. psihologija
4.8. sociologija
4.9. filozofija
4.10. ekonomija, podjetništvo in stro-

kovni predmeti v ekonomski gimnaziji
4.11. knjižničarstvo
4.12. pedagogika
5. Umetnosti (za vse stopnje izobraževa-

nja)
5.1. umetnost
5.2. umetnostna zgodovina
5.3. glasba
5.3.1. glasbena vzgoja
5.3.2. nauk o glasbi v glasbeni šoli
5.3.3. programi za poučevanje inštru-

mentov in petja
5.4. likovna vzgoja, likovna umetnost in

likovno snovanje
5.5. plesna umetnost
5.6. strokovni predmeti v umetniški gim-

naziji
5.7. dramaturgija, igralstvo, film, video,

fotografija in drugo.
6. Naravoslovje in tehnika (za vse sto-

pnje izobraževanja)
6.1. naravoslovje in tehnika
6.2. naravoslovje
6.3. matematika
6.4. fizika
6.5. kemija
6.6. biologija
6.7. gospodinjstvo
6.8. tehnika in tehnologija
6.9. računalništvo in informatika
6.10. strokovni predmeti tehniške gim-

nazije
6.11. naravoslovje v poklicnem izobra-

ževanju
6.12. drugo.
7. Športna vzgoja (za vse stopnje izobra-

ževanja)

8. Poklicno in strokovno izobraževanje
8.1. ekonomska, trgovska in uprav-

no-administrativna dejavnost
8.2. elektrotehnika, telekomunikacije,

računalništvo in informatika
8.3. frizerske storitve
8.4. geologija in rudarstvo
8.5. gostinstvo, turizem in gospodinjske

storitve
8.6. gozdarstvo, lesarstvo in tapetništvo
8.7. gradbeništvo in geodezija
8.8. kemijska dejavnost
8.9. kmetijstvo, vrtnarstvo in cvetličarstvo
8.10. oblikovanje in fotografija
8.11. predšolska vzgoja
8.12. promet in zveze
8.13. steklarstvo, optika
8.14. strojništvo in metalurgija
8.15. tekstilstvo in usnjarstvo
8.16. tiskarstvo in papirništvo
8.17. zdravstvo in farmacija
8.18. živilstvo in veterina
8.19. drugo
9. Programi s področja dela svetovalnih

delavcev
10. Programi za spopolnjevanje vzgoji-

teljev dijaških domov
11. Programi spopolnjevanja andrago-

ških delavcev
2. Širša strokovna področja
1. Splošni programi za mentorje (men-

torji mladim raziskovalcem, mentorji krož-
kov)

2. Programi za spopolnjevanje učiteljev
otrok s posebnimi potrebami

3. Programi za preprečevanje in razre-
ševanje vzgojne problematike (zasvojeno-
sti, nasilja, suicidalnosti, vedenjske proble-
matike)

4. Programi za poklicno osebnostno rast
strokovnih delavcev (vključno s supervizijo)

5. Programi za spopolnjevanje vodilnih
in vodstvenih delavcev

6. Programi visokošolske didaktike
7. Medpredmetna kurikularna področja

(okoljska, zdravstvena, državljanska vzgoja,
medkulturno sodelovanje)

8. Splošno didaktični programi
9. Programi računalništva in uporabe ra-

čunalnika iz programa “Računalniško opi-
smenjevanje”

Morebitni prejemniki (v nadaljevanju: pre-
jemniki) lahko ponudijo različne programe
za eno ali več področij, isti program pa sa-
mo v eno področje.

2.2. Merila za izbor in stopnjo financira-
nja programov

Merila za izbor in stopnjo financiranja
programov so določena v 18. členu Pravil-
nika o strokovnem spopolnjevanju in so na-
slednja:

1. prednostna področja,
2. strnjenost in povezanost vsebin v

programu spopolnjevanja,
3. skladnost metod in oblik dela s

cilji,
4. možnost priznavanja programov

spopolnjevanja v izrednem ali podiplom-
skem študiju,

5. da je program spopolnjevanja nad-
aljevalni ali že uveljavljen,

6. deficitarnost področja, s katerega
je ponujen program spopolnjevanja,

7. reference predavateljev za izpelja-
vo programa spopolnjevanja,
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8. evalvacijske reference izvajalcev,
9. cena izpeljave in ekonomičnost iz-

peljave programa spopolnjevanja,
10. prednost pri izbiri programov ra-

čunalništva in uporabe računalnika bodo
imeli programi usposabljanja, ki podpirajo
uporabo že nameščene licenčne program-
ske opreme in doseženo raven računalni-
ške strojne opreme na šolah.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pre-
jemniki: na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki, ki
opravljajo vzgojnoizobraževalno ali razisko-
valno dejavnost in izpolnjujejo naslednje po-
goje:

1. so registrirane za opravljanje izo-
braževalne ali raziskovalne dejavnosti.

2. morajo razpolagati z ustreznimi pro-
stori in opremo (tehnologija, računalniška
tehnologija, učne delavnice in drugo) za iz-
peljavo programov v primeru, da jih ne bo-
do izpeljali v regionalnih enotah Oddelka za
stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda RS
za šolstvo.

3. imajo zaposlene predavatelje z
ustreznimi strokovnimi referencami ali skle-
njene predpogodbe s pogodbenimi preda-
vatelji za šolsko leto 2001/02.

4. Imajo reference, ki izkazujejo, da
prejemnik izvaja programe, ki so predmet
razpisa ali druge izobraževalne programe.

Javni zavodi, ki v skladu z zakonom or-
ganizirajo strokovno spopolnjevanje se ne
morejo prijaviti na javni razpis s programi
spopolnjevanja, ki jih naročnik v celoti finan-
cira iz proračunskih sredstev. Na javni raz-
pis se tudi ne morejo prijaviti javni zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja z naroče-
nimi programi.

4. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
sredstev tega razpisa znaša:

– za stalno strokovno spopolnjevanje,
izobraževanje in usposabljanje 100 milijo-
nov SIT,

– programi za računalniško opismenje-
vanje in uporabo računalnika v višini 30 mili-
jonov tolarjev.

5. Določitev obdobja porabe sredstev:
dodeljena sredstva morajo prejemniki pora-
biti v šolskem letu 2001/02.

6. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge: vloga mora biti pripravljena v skladu z
Navodili prejemnikom za izdelavo vloge, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vloga mora biti oddana na originalnih
obrazcih in disketah iz razpisne dokumenta-
cije.

Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
prejemniki poslati priporočeno naslovniku:
Zavod RS za šolstvo, Oddelek za stalno
strokovno spopolnjevanje, Poljanska 28,
1000 Ljubljana ali osebno oddati v Oddelku
za stalno strokovno spopolnjevanje Zavoda
RS za šolstvo, Privoz 11, Ljubljana (Prule,
za Restavracijo Urška) pri Aniti Brežnik. Rok
za oddajo vloge je 29. marec 2001 do
12. ure. Vloga oddana po pošti se šteje kot
pravočasna, če prispe do istega dne in ure,
kot je predvideno za osebno oddajo vloge.

Ovojnice z vlogami morajo prejemniki od-
dati z jasno oznako ter napisom »Vloga – ne
odpiraj«, ter z navedbo predmeta naročila in
sicer »Javni razpis za izvajanje programov
stalnega strokovnega spopolnjevanja za šol-
sko leto 2001/02«.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen naslovnik in prejemnik.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji: razpisno doku-
mentacijo lahko prejemniki dvignejo v Od-
delku za stalno strokovno spopolnjevanje
Zavoda RS za šolstvo, Privoz 11, Ljubljana
(Prule, za Restavracijo Urška) pri Aniti Brež-
nik vsak delovni dan od 9. do 11. ure, na
podlagi dokazila o vplačilu.

Razpisna dokumentacija obsega:
1. navodila prejemnikom za izdelavo

vloge z navedbo potrebnih dokumentov, ki
jih mora prejemnik predložiti naročniku,

2. podatki o področjih stalnega stro-
kovnega spopolnjevanja strokovnih delav-
cev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu
2001/02,

3. okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago prejemnikom,

4. način določanja deleža, ki ga prej-
me posamezni prejemnik – Načini določa-
nja deleža za vrednotenje programov in na-
vodila za izpeljavo programov strokovnega
spopolnjevanja, izobraževanja in usposab-
ljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobra-
ževanju v letu 2001/02,

5. predstavitev regionalnih enot Od-
delka za stalno strokovno spopolnjevanje
Zavoda RS za šolstvo s kapacitetami razpo-
ložljive AV tehnologije

6. vzorec pogodbe,
7. merila za izbor in stopnjo financira-

nja programov,
8. CD in disketa,
9. obrazci:
– obrazec za razpolaganje z ustrezni-

mi prostori in opremo (IC, obr. 01)),
– obrazec za predstavitev predavate-

ljev (IC, obr. 02),
– obrazec za dosedanje reference

(IC, obr. 03),
10. Za vse programe, ki so vezani na

programe računalništva in uporabe računal-
nika iz programa »Računalniško opismenje-
vanje« in so financirani iz programa Raču-
nalniško opismenjevanje, izjavo, da bo izva-
jal izobraževanje v skladu s programom in
načinom dela v programu Računalniško opi-
smenjevanje.

Razpisno dokumentacijo je možno dobi-
ti proti plačilu 12.800 SIT na žiro račun
Zavoda RS za šolstvo: 50100-603-401756
(obvezno dokazilo – fotokopija virmana ali
položnice). Pri plačilu v namen nakazila ob-
vezno navedite šifro 7007. V ceno razpisne
dokumentacije je vključen 19% DDV.

V ceno razpisne dokumentacije so vra-
čunani materialni stroški za pripravo razpi-
sne dokumentacije.

Prejemnik lahko dobi vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni
dokumentaciji pri Vereni Balažic na tel.
01/24-119-62, faks 01/24-119-68.

Za prejemnike bodo organizirani infor-
mativni dnevi:

1. 12. 3. 2001 ob 10. uri za doseda-
nje izvajalce,

2. 13. 3. 2001 ob 10. uri za doseda-
nje izvajalce,

3. 14. 3. 2001 ob 10. uri za nove
izvajalce in

4. 22. 3. 2001 ob 10. uri rezervni
termin za vse izvajalce.

Drugih informativnih dni ne bomo orga-
nizirali.

Vsi organizirani informativni dnevi se bo-
do izvedli v prostorih Zavoda RS za šolstvo,
Poljanska 28, soba št. 215, 2. nadstropje.

8. Javno odpiranje vlog: javno odpiranje
vlog, na katerega so vabljeni vsi prejemniki,
bo 2. aprila 2001 ob 11. uri v prostorih Od-
delka za stalno strokovno spopolnjevanje
Zavoda RS za šolstvo, Privoz 11, Ljubljana.

Pred odpiranjem vlog morajo predstavni-
ki prejemnikov predložiti pisno pooblastilo.

9. Rok za obvestilo: prejemniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45
dneh od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-44008

Javni razpis zbiranja predlogov
za sofinanciranje investicij v

novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2001 in 2002
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

sofinanciranje investicij v novogradnje in po-
sodabljanje športne infrastrukture v letih
2001 in 2002 v predvideni vrednosti 300
mio SIT nepovratnih sredstev letno.

1.1. Manjkajoči športni objekti v lokalnih
skupnostih do zadostitve minimalnega stan-
darda športa. Minimalni standard v športu
predstavlja:

0,3 m2/občana netto pokrite vadbene
površine in

3 m2/občana netto nepokrite vadbene
površine.

Višina sofinanciranja je do 20% predra-
čunske vrednosti investicije.

1.2. Nadomestni športni objekti
Višina sofinanciranja je do 20% predra-

čunske vrednosti investicije.
1.3. Šolski objekti – športni standard
V to skupino sodijo objekti, ki se gradijo

v okviru šolskega prostora in presegajo šol-
ski normativ. Športni standard se ugotovi na
podlagi sklepa Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport o normativnih šolskih površi-
nah in določitvi športnega standarda.

Višina sofinanciranja znaša do 15% nor-
mativne vrednosti investicije v površine špor-
tnega standarda.

1.4. Ostali športni objekti
Vsi ostali športni objekti in športne na-

prave.
Višina sofinanciranja znaša do 20% pred-

računske vrednosti investicije.
1.5. Rekonstrukcija in tehnološka poso-

dobitev objekta
Višina sofinanciranja znaša do 20% pred-

računske vrednosti investicije.
1.6. Športna oprema
Višina sofinanciranja znaša do 50% pred-

računske vrednosti investicije.
2. Upravičenci do prijave: na razpis se

lahko prijavijo lokalne skupnosti in drugi po-
oblaščeni nosilci. Lokalna skupnost se lah-
ko prijavi pod pogojem, da so vsi obstoječi
športni objekti na njenem območju vpisani v
razvid športnih objektov, ki ga vodi Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport.

3. Pogoji za sofinanciranje: sofinancirali
bomo izbrane investicije v okvirih, navede-
nih v 1. točki.
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Stroški investicije do pridobitve upravnih
dovoljenj, gradbenega nadzora in najemanja
kreditov niso predmet sofinanciranja.

4. Način sofinanciranja: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport bo izbrane prijavi-
telje obvestilo o uvrstitvi na prioritetni vrstni
red in o predlagani višini nepovratnih sred-
stev za določeno investicijo.

Po sprejetju državnega proračuna za le-
to 2001 bo Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport izdalo sklep o dodelitvi nepovratnih
sredstev prejemnikom v višini, določeni gle-
de na proračunska sredstva in v skladu z
veljavnim zakonom o izvrševanju proraču-
na. V sklepu bodo navedeni tudi pogoji, ki
jih bodo morali prijavitelji izpolniti pred pod-
pisom pogodbe.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
bo z izbranim prejemnikom sklenilo pogod-
bo o sofinanciranju pod pogojem, da bo
le-ta izpolnil vse zahteve, določene v sklepu
o dodelitvi nepovratnih sredstev.

Svoje obveznosti po pogodbi bo Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport poravna-
lo na podlagi zahtevkov investitorja s prilo-
ženimi situacijami oziroma računi, potrjeni-
mi s strani nadzornega organa in odgovor-
nega zastopnika investitorja, v odobrenem
deležu po pogodbeni dinamiki.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– potrjeno razpisno dokumentacijo;
– pridobljeno upravno dovoljenje za po-

seg v prostor;
– projektno dokumentacijo.
Do podpisa pogodbe:
– potrjen investicijski program;
– soglasje Ministrstva za finance v skla-

du z Navodilom o načinu in postopkih za
izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se
sofinancirajo iz sredstev proračuna Repu-
blike  Slovenije (za investicije, ki se sofinan-
cirajo iz dopolnilnih sredstev občinam);

Po podpisu pogodbe :
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg

v prostor;
– sklep o izbiri najugodnejšega izvajalca

na podlagi javnega razpisa, oziroma argu-
mentirano obrazložitev za sklenitev nepo-
sredne pogodbe;

– pogodbo z izvajalcem za izvajanje del
s ponudbenim proračunom in ustreznim do-
ločilom o zavarovanju pogodbenih obvez-
nosti v skladu z zakonom o javnih naročilih
ter določilo, da lahko nadzoruje kvaliteto,
obseg in izvajanje terminskega načrta do-
govorjenih del tudi pooblaščeni predstavnik
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

6. Kriteriji za izbor predlogov.
– že pridobljena upravna dovoljenja za

poseg v prostor;
– dokončanje investicije v letu 2001 ozi-

roma 2002, predložitev uporabnega dovo-
ljenja do konca leta 2001 oziroma 2002;

– delež lastnih sredstev;
– ocena pomembnosti iz lokalnega vidi-

ka;
– povprečna površina obstoječih špor-

tnih objektov na prebivalca v lokalni skup-
nosti;

– vadbena površina in posodobitev opre-
me.

V primerih, da gre za nadaljevanje inve-
sticije, za katero so bila v preteklosti že
odobrena sredstva proračuna RS, bo sofi-

nanciranje možno le v primeru, da so v ce-
loti izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz
preteklosti.

7. Postopek obravnave vlog: pisne prija-
ve pošljite do 23. 4. 2001 na naslov Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Sektor
za šport, 1000 Ljubljana, Celovška 25 v
zaprtih ovojnicah s pripisom »Za investicije
2001«.

O izbiri predlogov bomo obvestili vse pri-
javitelje do 23. 5. 2001, o višini razporeje-
nih sredstev pa 45 dni po sprejemu držav-
nega proračuna za leto 2001 oziroma
2002.

Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpi-
sa in za katere bodo prijavitelji v rokih, dolo-
čenih v razpisu, zagotavljali potrebno doku-
mentacijo.

8. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo in informacije v zvezi z razpi-
som dobite na Ministrstvu za šolstvo, zna-
nost in šport, Sektor za šport, Celovška 25,
1000 Ljubljana, telefon 01/232-18-48 pri
Mojci Plestenjak. Vprašanja lahko zastavite
tudi po elektronski pošti na naslov: moj-
ca.plestenjak@mss.edus.si.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 002-2/01 Ob-44138
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini
Šalovci (Ur. l. RS, št. 67/99) Občina Šalov-
ci objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v Občini Šalovci v
letu 2001

1. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:

– športna društva in klubi,
– zavodi, zasebniki in druge organizaci-

je, registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,

– vrtci in vzgojno-izobraževalni javni za-
vodi.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji za javni razpis:

– da imajo sedež in delujejo na območju
Občine Šalovci,

– da so registrirani za opravljanje špor-
tne dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,

– da imajo usklajena pravila (statut) z no-
vim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti.

3. V letu 2001 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

– interesna športna dejavnost otrok in
mladine,

– vrhunski in tekmovalni šport,
– športno-rekreativna dejavnost,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
– športne objekte,
– športne prireditve.

4. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 2001
na podlagi pravilnika za vrednotenje progra-
mov športa v Občini Šalovci, katerega je
Občinski svet občine Šalovci sprejel dne
9. 7. 1999.

5. Rok za predložitev prijav in način pred-
ložitve: rok za prijavo programov je do 9. 3.
2001 do 12. ure.

Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalov-
ci, s pripisom “Javni razpis – šport 2001”.
Enotne obrazce za prijavo, ostalo razpisno
dokumentacijo in podrobne informacije do-
bite vsak delovni dan med 7. in 15. uro, na
sedežu Občine Šalovci, tel. 02/559-80-50.

6. Prijava mora biti dana na obrazcih na-
ročnika. Priložen mora biti natančen opis
programa s prireditvami, številom udeležen-
cev, krajem izvajanja programa in urnikov.

Program mora biti finančno ovrednoten
in dopolnjen z navedbo virov financiranja.

7. Izbranim izvajalcem se izda sklep o
financiranju programov in se sklene pogod-
ba o sofinanciranju športnih programov.

Občina Šalovci

Št. 1/01 Ob-44193
Na podlagi sklepa št. 823-VP/01, z dne

19. 2. 2001, Mestna občina Ljubljana, Me-
stni trg 1, Ljubljana, objavlja

razpis
za izbiro izvajalca za postavitev in

vzdrževanje avtobusnih nadstrešnic s
pripadajočo opremo in njenim trženjem

na lokacijah avtobusnih postajališč
mestnega prometa na območju Mestne

občine Ljubljana
Pogodba z izbranim izvajalcem se bo

sklepala za dobo 15 let od pridobitve grad-
benega dovoljenja za postavitev prve polo-
vice nadstrešnic.

Ponudniki bodo morali ponudbi predlo-
žiti:

– idejno rešitev,
– investicijski program,
– izdelan prototip nadstrešnice.
Naročnik ne bo upošteval variantnih po-

nudb.
Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo

razpisno dokumentacijo in dodatne infor-
macije v Mestni občini Ljubljana, Oddelek
za finance, Služba za javna naročila, Dalma-
tinova 1, Ljubljana, soba 104/I, do 30. 5.
2001

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 80.000 SIT, žiro račun:
50100-630-810108 sklic 00-121-0000.

Ponudbo je potrebno osebno predložiti
na naslov Mestna občina Ljubljana, Odde-
lek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 104/I, do
2. 7. 2001 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo 2. 7. 2001 ob
10.30, v prostorih Mestne občine Ljublja-
na, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba
104/I.

Za zavarovanje bo moral ponudnik pred-
ložiti:

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5%,

– bančno garancijo za dobro izvedbo po-
sla v višini 10% od investicijskega vložka,
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– izjavo zavarovalnice – zavarovanje ce-
lotne vrednosti dogovorjenega posla.

Vsi zainteresirani ponudniki si pred na-
kupom razpisne dokumentacije le-to lahko
ogledajo v prostorih Mestne občine Ljublja-
na, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba
104/I.

V razpisni dokumentaciji so razvidna me-
rila za ocenitev ponudb in druge informacije
o naročilu.

Mestna občina Ljubljana

Št. 01/1 Ob-44194
Pursuant to the Decision no.

823-VP/01, of 19. 2. 2001, Municipality
of Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, hereby
puts out

A Public Tender
for the Selection of a Contractor for the

Installation and Maintenance of
Bus-stop Roof Structures with

Pertaining Equipment and Marketing at
City Bus Stops in the Municipality of

Ljubljana
A contract shall be concluded with the

selected contractor for a period of 15 years
from the date the building permit for the
construction of the first half of roof structu-
res is granted.

The offers must include:
– basic design,
– investment project,
– a prototype of a bus-stop roof structu-

re.
Alternative offers shall not be accepted.
Interested tenderers may request tender

documentation and additional information
from the Municipality of Ljubljana, Financial
Department, Public Procurement Section,
Dalmatinova 1, Ljubljana, room 104/I, by
30th May, 2001.

The price and method of payment for
tender documentation: SIT 80.000 to be
credited to the transaction account no.:
50100-630-810108 ref. no.
00-121-0000.

The offers must be submitted to the fol-
lowing address: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naroči-
la, Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 104/I by
10.00 a.m. 2nd July, 2001.

The opening date shall be 2nd July, 2001
at 10.30 a.m. in room 104/I, Financial De-
partment, Public Procurement Section, Mu-
nicipality of Ljubljana, at the address: Dal-
matinova 1, Ljubljana.

Tenderers shall provide the following se-
curity:

– bank performance guarantee covering
5%,

– bank guarantee functioning as a per-
formance bond covering 10% of invested
funds,

– statement from an insurance company –
insurance for the agreed project total value.

Before acquiring tender documentation,
all interested tenderers may inspect it in

room 104/I of the Financial Department,
Public Procurement Section, Municipality of
Ljubljana, at the address: Dalmatinova 1,
Ljubljana.

The tender documentation includes the
criteria for the assessment of offers and
other information on this public tender.

Municipality of Ljubljana

Ob-43895
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.

l. RS, št. 79/99) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/00) ter skladno s Pravilnikom za vre-
dnotenje kulturnih programov v Občini Ho-
če-Slivnica (MUV, št. 15/00) objavljamo

javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje

letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v Občini Hoče–

Slivnica za leto 2001
1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-

ranje sledečih programov:
– dejavnost v kulturnih društvih, skupi-

nah, sekcijah in posameznikih na podro-
čjih: literatura in sodobna teoretična misel,
likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje,
glasba in ples, gledališče, arhivska in mu-
zejska dejavnost, alternativna kultura in lju-
biteljska dejavnost,

– kulturne prireditve,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vo-

denje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Višina sredstev za sofinanciranje letnih

programov dejavnosti v ljubiteljski kulturi je
tolikšna, kolikšno določi odlok o proračunu
za tekoče leto.

2. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci
kulturnih programov, ti so: društva, regis-
trirana za izvajanje programov na področju
kulture, zavodi, gospodarske družbe in
druge organizacije, registrirane za opravl-
janje dejavnosti v kulturi, posamezniki, ki so
vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri
ministrstvu pristojnem za kulturo, ustanove,
ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v kulturi in so splošno koristne in neprofitne,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Kulturna društva in njihova združenja imajo
pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
kulturnega programa. Navedeni izvajalci
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Hoče–Slivni-
ca ali izvajajo dejavnost na območju Občine
Hoče–Slivnica,

– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih,

– da imajo materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za ures-
ničevanje načrtovanih kulturnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so kot društvo registrirani najmanj

eno leto.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno raz-

pisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvigne-
jo v prostorih Občine Hoče-Slivnica, Pohor-
ska c. 15, 2311 Hoče, oddelku za družbe-
ne dejavnosti, soba 105.

4. Način prijave:
– vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo kandidati poslati na naslov Občina Ho-
če-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče z
oznako: »Javni razpis – kultura 2001 – Ne
odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo
izpisan natančen naziv in naslov predlagate-
lja. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Hoče–Slivnica do
7. marca 2001 do 12. ure. Kot pravočasno
prispele bomo upoštevali tudi ponudbe, ki
bodo na pošti oddane najkasneje 7. 3.
2001 (datum poštnega žiga ) in bodo pri-
spele s priporočeno pošto.

5. V roku prispele prijave, ki bodo vse-
bovale izpolnjeno razpisno dokumentacijo
in zahtevane priloge bodo ovrednotene v
skladu s Pravilnikom za vrednotenje kultur-
nih programov v Občini Hoče–Slivnica in
normativi za vrednotenje.

6. Društva bodo o rezultatu razpisa ob-
veščene najkasneje v 45 dneh po izteku
roka za oddajo prijave.

Občina Hoče-Slivnica

Ob-43894

Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS št. 22/98) ter Pravilnika za vre-
dnotenje športnih programov v Občini Ho-
če–Slivnica in pogojev, meril in normativov
za vrednotenje športnih programov (MUV,
23/00) objavljamo

javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje

programov športa za leto 2001, ki jih bo
Občina Hoče–Slivnica v letu 2001 sofi-
nancirala iz občinskega proračuna

1. Predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje sledečih programov:

– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov,
– delovanje Športne zveze,
– promocijska dejavnost,
– priznanja športnikom in športnim de-

lavcem,
– športne prireditve,
– informatika in založništvo,
– meddruštveno, medobčinsko in med-

narodno sodelovanje,
– vzdrževanje športnih objektov ter
– uvrstitev v višji rang tekmovanja med

letom in financiranje specifične športne
opreme.

Višina sredstev za sofinanciranje progra-
mov športa v posameznem letu je tolikšna,
kolikšno določi odlok o proračunu za teko-
če leto.

2. Na razpis za sofinanciranje programov
lahko kandidirajo športna društva oziroma
klubi in zveza športnih društev.

3. Pravico do sofinanciranja športnih
programov imajo nosilci in izvajalci športne
dejavnosti iz prejšnje točke, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
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– da imajo sedež v Občini Hoče-Slivni-
ca,

– da so člani Športne zveze občine Ho-
če-Slivnica,

– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti

– da imajo zagotovljene materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

– da imajo urejeno evidenco o registrira-
nih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini,

– da imajo za določene športne progra-
me zagotovljeno redno in programsko ure-
jeno vadbo.

4. Predlagatelji programov morajo v svo-
ji prijavi  posredovati natančen opis progra-
ma, dejavnosti ali prireditve izpolnjen(e) na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Hoče–Slivnica, Pohorska c.15,
2311 Hoče, oddelku za družbene dejavno-
sti, soba 105.

5. Način prijave:
– vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo kandidati poslati na naslov Občina Ho-
če–Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče z
oznako: »Javni razpis – Šport 2001–Ne od-
piraj«. Na hrbtni strani ovojnice naj bo izpi-
san natančen naziv in naslov predlagatelja.
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo pri-
spele na Občino Hoče–Slivnica do 7. mar-
ca 2001 do 12. ure. Kot pravočasno pri-
spele bomo upoštevali tudi ponudbe, ki bo-
do na pošti oddane najkasneje 7. 3. 2001
(datum poštnega žiga ) in bodo prispele s
priporočeno pošto.

6. V roku prispele prijave, ki bodo vse-
bovale izpolnjeno razpisno dokumentacijo
in zahtevane priloge bodo ovrednotene v
skladu s pravilnikom in pogoji, merili in nor-
mativi za vrednotenje športnih programov v
Občini Hoče–Slivnica

7. Upravičenci bodo o višini odobrenih
točk po točkovnem sistemu obveščeni v ro-
ku 45 dni po poteku razpisa. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe za sofi-
nanciranje športnih programov v 30 dneh
po uveljavitvi Odloka o proračunu občine
Hoče–Slivnica za leto 2001.

Občina Hoče-Slivnica

Ob-44139
Na podlagi Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), Zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Preddvor (Uradno glasilo Občine Pred-
dvor, št. 4/98), Odloka o izvajanju in pode-
litvi koncesije za opravljanje obvezne go-
spodarske javne službe pregledovanja, nad-
zorovanja in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka,
skrajšano: Odloka o dimnikarski službi
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/98)
in na podlagi določb statuta Občine Pred-
dvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99) objavlja Občina Preddvor

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dimnikarske dejavnosti na območju

Občine Preddvor
1. Koncedent: Občina Preddvor, Dvor-

ski trg 10, 4205 Preddvor, tel.
04/275-10-00.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospo-
darske javne službe pregledovanja, nadzo-
rovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka ter
vodenje katastra emisij iz malih in srednjih
kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje
Občine Preddvor. Razpisna koncesija se
podeli le enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko ra-
zmerje se sklepa za 5 let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

– da je fizična ali pravna oseba registri-
rana v RS za opravljanje dejavnosti oziroma
ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da predloži ustrezna dokazila o finan-
čni sposobnosti (BON),

– da predloži program izvajanja dejavno-
sti in rok za pričetek,

– da predloži dokazila o ustrezni tehnič-
ni opremljenosti in zadostnem številu stro-
kovnih kadrov za učinkovito izvajanje kon-
cesije,

– da dokaže strokovno in kadrovsko
usposobljenost za vzpostavitev in vodenje
katastra emisij in malih in srednjih kurilnih
naprav,

– da predloži reference in druga dokazi-
la o kakovosti dosedanjega dela,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem službe lahko povzroči tretji
osebi, državi ali občini,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz kon-
cesijskega akta in da so mu poznane določ-
be vseh občinskih in državnih predpisov, ki
se nanašajo na to dejavnost.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.

točke,
– predlog cen za opravljanje storitev,
– opcijo ponudbe,
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. in 6. točke,
– cena storitev,
– način zagotavljanja katastra emisij iz

kurilnih naprav,
– celovitost ponudbe,
– druge ugodnosti koncesionarja.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili

morajo biti oddane v zapečateni kuverti na
naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor, s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba koncesija dimnikarska služba”.

9. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe.

10. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-
no 27. 3. 2001 do 10. ure. Javno odpira-
nje ponudb bo 27. 3. 2001 ob 12. uri na
sedežu Občine Preddvor.

11. O izbiri koncesionarja bodo ponu-
dniki obveščeni v 15 dneh po izdanem skle-
pu župana o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka. Z izbranim koncesionarjem bo po prav-
nomočnosti odločbe o izbiri sklenjena kon-
cesijska pogodba.

Občina Preddvor

Javne dražbe

Ob-44064
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
– odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), Pravilnika o načinu, po-
gojih in postopku prodaje stavb in posa-
meznih delov stavb v lasti Občine Tolmin
(Uradno glasilo, št. 8/98) in smiselni upora-
bi Uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi
nepremičnin in premičnin v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98 in
61/99) in na podlagi sklepov Občinskega
sveta občine Tolmin z dne 26. 3. 1998 in z
dne 15. 2. 2001 objavljamo

javno dražbo
za odprodajo nepremičnine v Tolminu z

zbiranjem pisnih ponudb
I. Predmet prodaje je nepremičnina, kot

sledi: prostori v prvem nadstropju in man-
sardi objekta v Tolminu, Trg 1. maja 1, kot
sledi:

a) trije prostori s koristnimi površinami,
navedene v cenitvi – prostor A3 v izmeri
21,78 m2, prostor A4 v izmeri 24,94 m2 in
prostor B2 v izmeri 25,35 m2, ki so v prvem
nadstropju,

b) trije prostori s koristnimi površinami
navedene v cenitvi: prostor A3M v izmeri
21,88 m2, prostor A4M v izmeri 24,38 m2,
prostor B2M v izmeri 24,48 m2, ki so v
mansardi.

Prodajni pogoji
Opis nepremičnin: skupna koristna po-

vršina prostorov prvega nadstropja in man-
sarde je 142,81 m2.

Poslovno stanovanjska stavba v Tolmi-
nu, Trg 1. maja 1, stoji na zemljišču s parc.
št. 777/4 poslovna stavba v izmeri 577 m2,
vpisana v vl. št. 621 k.o. Tolmin.

Predmet prodaje je tudi sorazmerni del
zemljišča, na katerem stoji stavba in ki ustre-
za vrednosti teh prostorov v primerjavi z vre-
dnostjo vse etažne lastnine v celi stavbi.

V ceno nepremičnine je vključen tudi so-
razmerni del skupnih prostorov in naprav, ki
služijo za uporabo prostorov v nadstropju in
mansardi.

Etažna lastnina ni vknjižena. Prostori se
skupaj z mansardnim delom prodajajo kot
celota.

Izklicna cena prostorov skupaj s pripa-
dajočim deležem zemljišča je
4,938.943,50 SIT (45.243 DEM).

Varščina je 493.894,35 SIT.
Obveznosti kupca: nekateri prostori so v

uporabi tretje osebe za skladišče in niso v
najemu. Prostori so dotrajani in bo za redno
uporabo potrebna temeljita adaptacija.

Dostop v prostore prvega nadstropja je s
skupnega balkona in dvorišča na vzhodni
strani stavbe. Dostop bo potrebno sanirati,
kar vse je strošek kupca in lastnika sosed-
njih prostorov v razmerju, kot se bosta sa-
ma dogovorila.

Dostop v podstrešne prostore je možen
skozi stropno odprtino na hodniku oziroma
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stopnišču pred prostori. Pri adaptaciji pro-
storov prvega nadstropja in podstrešja bo
moral novi lastnik urediti dostop na podstre-
šje v enem od prostorov prvega nadstropja
in podstrešja.

Prostori prvega nadstropja imajo okna
samo z vzhodne strani. Za vgradnjo oken na
zahodni strani bo kupec potreboval sogla-
sja lastnikov sosednjih nepremičnin.

II. Način, čas in kraj dražbe:
Javna dražba bo izvedena z zbiranjem

pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov: Občina Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, 5220 Tolmin, do vključno dne
12. 3. 2001 do 13. ure, v zapečatenih ovit-
kih, z oznako: “Ponudba – Trg 1. maja 1 –
Ne odpiraj”.

Če dražitelj pošlje ponudbo po pošti, se
šteje za pravočasno predloženo ponudba,
ki je bila naročniku dostavljena v roku, ki je
določen v tej objavi javne dražbe.

Odpiranje ponudb bo dne 12.03.2001
ob 13.15, v pravni pisarni Občine Tolmin,
Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

Ponudniki – pravne osebe oziroma za-
stopniki fizičnih oseb, ki bodo prisotni pri
javnem odpiranju ponudb, morajo komisiji
predložiti pisno pooblastilo.

III. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in naslov kupca,
– označbo nepremičnine, za katero je

ponudnik zainteresiran,
– ponujeno ceno v SIT,
– predlog načina plačila kupnine,
– potrdilo o državljanstvu (lahko tudi

overjena fotokopija) za fizično osebo ali iz-
pisek iz sodnega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o pla-
čanih zapadlih obveznostih do svojih upni-
kov oziroma BON 3 za pravne osebe,

– dokazilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema

vse razpisne pogoje.
IV. V ceno nepremičnine niso vključeni

davek na promet nepremičnin ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati ob sklenitvi pogodbe
oziroma ob vložitvi predloga za vknjižbo la-
stninske pravice.

V. Merilo za izbor najugodnejše ponud-
be je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti,
ki ponudi najvišjo ceno.

VI. Udeleženci javne dražbe morajo, naj-
kasneje tretji dan pred pričetkom javne dra-
žbe, plačati varščino navedeno v tem razpi-
su na žiro račun št. 52030-630-7108, Pro-
račun Občine Tolmin.

Varščina bo najugodnejšemu ponudniku
vračunana v kupnino, ostalim pa brez obre-
sti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi.

VII. Plačilni pogoji: prodajalec omogoča
ponudnikom, da kupnino plačajo v treh
obrokih, s tem, da prvi obrok, ob odbitku
varščine, zapade v plačilo 15. dan po skle-
nitvi prodajne pogodbe, drugi do konca leta
2001 in tretji do konca meseca septembra
2002.

Obroki kupnine po tem razpisu morajo
biti v ponudbi izraženi v DEM.

V ponudbi mora biti navedeno, da je viši-
na vsakega obroka enaka tolarski protivre-
dnosti posameznega obroka v tuji valuti
DEM pomnoženi s srednjim tečajem Banke
Slovenije za to valuto, na dan plačila

VIII. Drugi pogoji
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki se izkažejo z izpiskom

iz sodnega registra, iz katerega je razvidno,
da imajo sedež podjetja v Republiki Sloveniji
ter potrdilom o plačilu varščine;

– fizične osebe, ki so državljani Republi-
ke Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu Republike Slovenije ter potrdi-
lom o plačilu varščine.

b) Nakup nepremičnine se opravi po si-
stemu “videno – kupljeno”, kasnejše rekla-
macije ne bodo upoštevane.

c) Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo kupnino.

č) Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh
po prejemu obvestila o izbiri.

Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb bodo o izbiri obveščeni
takoj, vsi ostali ponudniki pa bodo o izidu
javne dražbe pisno obveščeni v roku 3 dni
od javnega odpiranja ponudb.

d) Če najugodnejši ponudnik v roku 15
dni po končani javni dražbi ne bo podpisal
prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine
v dogovorjenem roku, bo pogodba razve-
ljavljena, varščina pa zadržana.

e) Do plačila cele kupnine si prodajalec
pridržuje lastninsko pravico na nepremični-
ni, ki je predmet dražbe.

Prodajalec bo izročil kupcu nepremični-
no prosto bremen v last in posest po plačilu
celotne kupnine, kar kupec izkaže s pisnimi
dokazili, vknjižba lastninske pravice v zem-
ljiško knjigo na ime kupca pa bo izvršena
takrat, ko bodo skladno z dogovori z ostali-
mi etažnimi lastniki ustvarjeni formalni pogo-
ji za vknjižbo.

f) Vsi dodatni podrobnejši podatki in in-
formacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, tel. 05/381-95-14. Ogled ne-
premičnine je možen po dogovoru.

Občina Tolmin

Ob-44065
Na podlagi 8. člena Odloka o načinu,

pogojih in postopku prodaje oziroma odda-
je stavbnega zemljišča v Občini Tolmin
(Uradno glasilo, št. 8/98), upoštevaje dolo-
čila Pravilnika o načinu, pogojih in postopku
prodaje stavb in posameznih delov stavb v
lasti Občine Tolmin (Uradno glasilo, št.
8/98) in na podlagi sklepa Občinskega sve-
ta občine Tolmin z dne 15. 2. 2001 razpi-
sujemo

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Predmet prodaje je nezazidano stav-
bno zemljišče v obrtni coni Na Logu v Tolmi-
nu, katastrska občina Tolmin in sicer parce-
la št. 534/70 dvorišče 167 m2.

Izklicna cena stavbnega zemljišča je
714.760 SIT.

Varščina je 71.476 SIT.
Obveznosti kupca: stavbno zemljišče je

komunalno neopremljeno, zato mora kupec
sprejeti obveznost, da ga sam uredi na la-
stne stroške.

Kupec je poleg cene zemljišča dolžan
plačati tudi komunalni prispevek, ki se pla-
ča pred izdajo gradbenega dovoljenja za
ureditev parkirišča.

Kupec mora dovoliti služnostno pravico
vkopa komunalnih naprav za potrebe izgrad-
nje le-teh v obrtni coni Na Logu v Tolminu.

II. Način, čas in kraj dražbe: javna draž-
ba bo ustna. Dražba bo v ponedeljek, 12. 3.
2001 ob 14. uri, v pravni pisarni Občine
Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tol-
min.

III. V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati ob sklenitvi pogodbe
oziroma ob vložitvi predloga za vknjižbo la-
stninske pravice.

IV. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

V. Udeleženci javne dražbe morajo pred
pričetkom javne dražbe, plačati varščino na-
vedeno v tem razpisu na žiro račun št.
52030-630-7108, Proračun Občine Tolmin.

Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ostalim pa brez obresti vr-
njena v roku 3 dni po končani dražbi.

VI. Plačilni pogoji: uspeli ponudnik mora
celo kupnino plačati v roku 8 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe.

VII. Drugi pogoji
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo ponu-

dniki, ki predložijo:
– pravne osebe – dokazilo o registraciji

družbe v Republiki Sloveniji ;
– fizične osebe – potrdilo o državljan-

stvu Republike Slovenije
– potrdilo o plačilu varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih;
– pooblaščenci ponudnikov pooblastilo

za zastopanje.
b) Nakup nepremičnine se opravi po si-

stemu “videno – kupljeno”, kasnejše rekla-
macije ne bodo upoštevane.

c) Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik s prodajalcem podpisati v 15 dneh
po končani javni dražbi.

č) Če najugodnejši ponudnik v roku 15
dni po končani javni dražbi ne podpiše pro-
dajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v
roku 8 dni, se šteje, da je odstopil od po-
godbe in se mu varščine ne vrne.

d) Prodajalec bo izročil kupcu nepremič-
nino v last in posest po plačilu cele kupni-
ne, kar kupec izkaže s pisnim dokazilom.

Vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo na ime kupca bo predlagal prodaja-
lec.

e) Vsi dodatni podrobnejši podatki in in-
formacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, tel. 05/381-95-14. Ogled ne-
premičnine je možen po dogovoru.

Občina Tolmin

Št. 36003-83/99-2001 Ob-44077
Na podlagi Uredbe o odprodaji, oddaji

ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v
lasti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 52/98), Uredbe o spremembah in do-
polnitvah uredbe o odprodaji, oddaji ali za-
menjavi nepremičnin in premičnin v lasti Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 61/99)
in na podlagi sklepa Občinskega sveta ob-
čine Piran št. 36003-83/99-2001 z dne
6. 2. 2001, Občina Piran, Tartinijev trg 2,
Piran, objavlja
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prodajo nepremičnine
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna

dražba)
I. Predmet prodaje:
Objekt palača Trevisini, Kidričevo nabre-

žje 2, Piran, v izmeri 1492,17 m2, oziroma
1303,88 m2 (skladno s Pravilnikom o enot-
ni metodologiji za izračun prometne vredno-
sti stanovanj in stanovanjskih hiš – Ur. l.
SRS, št. 8/87) na parcelni številki 1122
k.o. Piran, vl. Št. 938.

Izklicna cena je: 113,054.372,70 SIT
(po cenitvi na dan 11. 2. 2001).

Nepremičnina, ki je predmet pisne draž-
be, je po prostorskem aktu namenjena za
kulturno izobraževalno namembnost, to po-
meni, da se v objektu lahko izvaja dejav-
nost, ki je skladna z namembnostjo kot npr.
razstave, galerija, izobraževalni proces (šo-
la in podobno).

II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki

so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

V primeru, ko je ponudnik najemnik ka-
teregakoli poslovnega prostora ali stanova-
nja last Občine Piran, mora ponudnik pred-
ložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz na-
slova najemnega razmerja.

Vsak ponudnik mora pred zaključnim ro-
kom za oddajo ponudbe položiti varščino v
višini 10% od izklicne cene na žiro račun
št.: 51410-630-90030 z navedbo “varšči-
na za javno dražbo (pisna dražba)”.

Varščina se ne obrestuje.
Plačana varščina bo izbranemu ponudni-

ku vračunana v ceno, drugim pa bo brez
obresti vrnjena v petih dneh po izbiri ponu-
dnika.

III. Vsebina in oblika ponudbe
Ponudba mora vsebovati najmanj nasled-

nje podatke in mora biti sestavljena po tem
vrstnem redu:

1. ime in priimek dražitelja oziroma firmo
dražitelja,če je ta pravna oseba,

2. točen naslov dražitelja,
3. potrdilo o plačani varščini,
4. potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
5. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

dražitelj ni imel blokade žiro računa,
6. potrdilo o državljanstvu, če je dražitelj

fizična oseba,
7. za pravne osebe, originalni izpisek iz

sodnega registra, s katerim pravna oseba
izkaže sedež v Republiki Sloveniji,

8. ponujeno ceno,
9. navedbo programa oziroma dejavno-

sti, ki jo bo ponudnik ali dražitelj izvajal v
objektu, za katerega daje ponudbo,

10. izjavo ponudnika, da sprejema po-
goje iz predloga kupoprodajne pogodbe,

11. izjavo ponudnika, da sprejema raz-
pisne pogoje,

12. bonitetno poročilo: za pravne osebe
bon 1 in 2; za samostojnega podjetnika po-
sameznika zadnjo veljavno odločbo o od-
meri davka iz dejavnosti,

Ponudbo je potrebno poslati priporoče-
no ali osebno vročiti na naslov: Občina Pi-
ran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, v zapeča-
teni pisemski ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
Ponudba za nakup objekta – Palača Trevisi-

ni, Kidričevo nabrežje 2, Piran”, do vključno
12. 3. 2001 do 12. ure v vložišču Občine
Piran v pritličju.

Nepremičnina se prodaja kot celota po
sistemu “videno-kupljeno”. Prodajalec ne
daje nobenih poroštev kakovosti ali jamče-
vanja za stvarne ali pravne napake.

Dražitelji, ki ne dokažejo izpolnjevanje
zahtevanih razpisnih pogojev, bodo izločeni
iz postopka pisne dražbe.

Odpiranje pisnih ponudb bo javno v pro-
storih velike sejne dvorane Občine Piran v I.
nadstropju dne 12. 3. 2001 ob 13. uri.

Odpiranje ponudb bo opravila Komisija,
ki jo bo imenovala Županja Občine Piran.

V kolikor se dražitelj udeleži odpiranja
ponudb, mora pred odpiranje komisiji pred-
ložiti pisno pooblastilo ali dokazilo o zasto-
panju.

O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki obveščeni v 10-dneh po
odpiranju.

Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi naju-
godnejšo ponudbo po merilih iz poglavja IV.
Merila za izbor najugodnejše ponudbe.

Z uspelim dražiteljem se sklene pogod-
ba in le-ta mora biti sklenjena najkasneje v
15 delovnih dneh po opravljeni dražbi. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, prodajalec zadrži njegovo varščino.
Overovitev pogodbe mora biti opravljena
najkasneje v petnajstih dneh od podpisa po-
godbe.

Rok za plačilo kupnine je osem dni od
sklenitve pogodbe.

Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po popolnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

Vse davke, stroške cenitve, sestave in
overitve pogodbe ter druge stroške v zvezi z
nakupom ter prenosom lastništva, plača ku-
pec.

Vse druge informacije lahko dobijo zain-
teresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslov vsak dan od 8. do 12. ure pri kon-
taktnih osebah na tel. št. 05/671-03-50 Bo-
ris Kočevar ali 05/671-03-07 Vesna Ša-
bec.

Ogled nepremičnine ali dokumnetacije
je mogoč po dogovoru.

IV. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be

Prednost pri odločitvi (merila za izbiro
najugodnejše ponudbe oziroma za primer-
javo prispelih ponudb):

1. višja ponujena kupnina,
2. predvidena dejavnost oziroma pro-

gram,
3. možnost sodelovanja Občine Piran pri

snovanju razvojnega programa,
4. v primeru, da dražitelj že opravlja de-

javnost, ki jo z nakupom širi oziroma poso-
dablja in to dejavnost izvaja v Občini Piran,

5. ki imajo sedež v Občini Piran in jim
sedanje prostorsko stanje ne omogoča raz-
voja in širitve dejavnosti,

6. ki ponudijo kvalitetnejši program za
izvajanje predvidene namembnosti (večje
število delovnih mest, nadaljnji razvoj pro-
grama …).

Prispele ponudbe se presojajo po meri-
lih od 1–6.

Ugotovitev najugodnejše ponudbe po
merilu pod tč. 1. ne izključuje presoje po-
nudbe po nadaljnjih merilih.

Prodajalec ima pravico kadarkoli odsto-
piti od nameravane prodaje.

Prodajalec dražiteljem ne priznava nika-
kršnih stroškov s pripravo ponudbene do-
kumentacije.

Občina Piran

Razpisi delovnih
mest

Št. 130-1/01 Ob-44076
Razpisna komisija za imenovanje na-

mestnika generalnega direktorja, pomočni-
kov generalnega direktorja in direktorjev po-
družnic, razpisuje, skladno z 32. in 34. čle-
nom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, delovno mesto

pomočnika generalnega direktorja
za kadrovske in splošne naloge.

Pogoja: univerzitetna izobrazba družbo-
slovne smeri in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom in opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj sprejema raz-
pisna komisija za imenovanje namestnika
generalnega direktorja, pomočnikov gene-
ralnega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prija-
vo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 130-2/01 Ob-44159
Razpisna komisija za imenovanje name-

stnika generalnega direktorja, pomočnikov
generalnega direktorja in direktorjev podruž-
nic razpisuje skladno z 32. in 34. členom
statuta Agencije Republike Slovenije za pla-
čilni promet delovno mesto

direktorja podružnice Murska Sobo-
ta.

Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonom-
ske, druge družboslovne ali tehnične smeri
in 5 let delovnih izkušenj.

Mandat za razpisano delovno mesto tra-
ja 4 leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev, življenjepisom in opisom do-
sedanjih delovnih izkušenj sprejema razpi-
sna komisija za imenovanje namestnika ge-
neralnega direktorja, pomočnikov general-
nega direktorja in direktorjev podružnic
Agencije Republike Slovenije za plačilni pro-
met, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prija-
vo je 8 dni in začne teči z dnem objave
razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
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Druge objave

Ob-44214
Urad RS za intelektualno lastnino je dne

14. 2. 2001 dal soglasje k tarifni prilogi
Pravilnika o honorarjih za uporabo avtorskih
del iz repertoarja združenja ZAMP, sprejeti
dne 8. junija 2000. Ta pravilnik je bil skupaj
s tarifo objavljen v Uradnem listu RS, št.
111/00.

Urad RS za intelektualno lastnino

Št. 800-3/00-3 Ob-44192
Urad Republike Slovenije za intelektual-

no lastnino (v nadaljevanju: Urad) izdaja na
podlagi tretjega odstavka 189. člena Zako-
na o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, št. 21/95, v nadaljevanju ZASP) in
na zahtevo za izdajo začasnega dovoljenja
za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic v
primeru kabelske retransmisije avtorskih
del, ki jo je vložilo Združenje skladateljev,
avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih
pravic Slovenije, Tržaška 34, Ljubljana, Slo-
venija, naslednje

začasno dovoljenje
Združenju skladateljev, avtorjev in založ-

nikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije
se začasno dovoli kolektivno uveljavljanje
avtorskih pravic v primeru kabelske retran-
smisije avdiovizualnih del.

Začasno dovoljenje velja do ustanovitve
kolektivne organizacije imetnikov pravic na
avdiovizualnih delih.

Urad RS za intelektualno lastnino

Št. 023/01 Ob-43958
Svet javnega zavod Poklicna gasilska

enota Krško, Tovarniška 19, Krško, na pod-
lagi 32. člena zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91 in 8/96), 10. člena odloka o
organiziranju poklicne gasilske enote Krško
(Ur. l. RS, št. 24/91, 92/99, 22/00 in
75/00) in 25. člena statuta javnega zavoda
Poklicna gasilska enota Krško, razpisuje
prosto delovno mesto

poveljnika – direktorja javnega zavo-
da Poklicna gasilska enota Krško.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali tehnične smeri in 8 let delovnih izkušenj
ali

– visoka izobrazba družboslovne ali te-
hnične smeri in 10 let delovnih izkušenj.

Mandat poveljnika – direktorja traja štiri
leta.

Pisne prijave z življenjepisi in dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi-
dati pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa
na naslov: Svet javnega zavoda Poklicna
gasilska enota Krško, Tovarniška 19, 8270
Krško, s pripisom: “za razpis: poveljnik –
direktor PGE”.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v zakonitem roku.

Svet javnega zavoda
Poklicna gasilska enota Krško

Št. 271-2/01-4 Ob-44046
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja

javno povabilo
k oddaji ponudb

za izvedbo storitev rednega letnega ser-
visa rentgenskih aparatov raznih proizvajal-
cev (Philips, General Electric, CGR Koch &
Sperzel, Hologic) v skladu z zakoni, tehnič-
nimi predpisi, normativi in standardi, veljav-
nimi v Republiki Sloveniji.

Izbrani izvajalec bo storitev opravil v za-
vodu na lokaciji Šempeter pri Gorici in Stara
gora.

Ocenjena vrednost storitev je 1,000.000
SIT.

Zainteresirani izvajalci potrebno doku-
mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30, dne
5. 3. 2001, na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako »Ponudba za servisiranje rentgenskih
aparatov«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 9. 3. 2001.

Splošna bolnišnica »dr. Franca Dergan-
ca« ni zavezana skleniti pogodbe za oprav-
ljanje navedenih storitev z najugodnejšim ali
s katerimkoli ponudnikom.

Vse stroške v zvezi s pripravo ponudb
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Barbara Ko-
bal, univ. dipl. pravnica, vodja javnih naro-
čil, tel. 05/303-18-11, int. 280.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”,

Šempeter pri Gorici

Ob-43903
Stečajna masa Smelt International, d.d.,

Ljubljana – v stečaju, Dunajska cesta 160,
na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. St 55/99 z dne 10. 1.
2001 opravlja

zbiranje ponudb
za prodajo pogojne terjatve

1. Predmet prodaje je pogojna terjatev
do naročnika General Industrial Organizati-
on Tripoli Libija v znesku 175.628,97 DEM
in 96.533 LD.

2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe
Najnižja prodajna – ponudbena cena za

navedeno pogojno terjatev je 87.814,48
DEM in 48.266,50 LD, plačljivo v tolarjih
po srednjem tečaju BS na dan plačila.

Izbrani kupec mora skleniti pogodbo v
15 dneh po objavi izbire in plačati celotno
kupnino v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.

Kupec postane upnik, ko je kupnina v
celoti plačana, vključno s stroški prenosa
lastništva.

Terjatev se prodaja po načelu “videno-
kupljeno”.

3. Pravila zbiranja ponudb in izbor ponu-
dnika

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe.

Zakoniti zastopniki pravnih oseb morajo
ponudbi priložiti overjen izpis iz sodnega

registra za pravno osebo in zastopanje, ki ni
starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo ponudbi priložiti
listino o istovetnosti.

Ponudniki morajo najkasneje do vključ-
no 6. 3. 2001 plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene na žiro račun Stečajna ma-
sa Smelt International, d.d., Ljubljana – v
stečaju, št. računa: 50102-690-921854.

Namesto varščine lahko predložijo ga-
rancijo prvorazredne banke v korist proda-
jalca, z navedbo “Brez ugovora za plačilo
varščine na prvi poziv” in z navedbo zneska,
za katerega je izdana garancija.

Varščina se ne obrestuje. Vplačana var-
ščina bo upoštevana pri plačilu kupnine,
neuspešnim ponudnikom pa vrnjena brez
obresti v treh dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika.

Izbira najugodnejšega ponudnika bo
opravljena v treh dneh po odpiranju ponudb.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni pisno.

Pisne ponudbe sprejemamo in morajo
biti vročene na naslov prodajalca do vključ-
no 6. 3. 2001, z oznako “Ponudba – Ne
odpiraj”. Odpiranje ponudb bo 9. 3. 2001
ob 13. uri, na sedežu podjetja Stečajna ma-
sa Smelt International, d.d., Ljubljana – v
stečaju, Dunajska cesta 156, WTC (sejna
soba v XV. nadstropju).

4. Informacije o prodaji
Ponudniki si lahko ogledajo vso razpolo-

žljivo dokumentacijo po predhodnem dogo-
voru na tel. 01/534-43-63 ali 041/244-
882.

Stečajna masa
Smelt International, d.d., Ljubljana

Ob-44011
Europrima, d.o.o. – v stečaju, Izlake,

Obrezija 19, na podlagi sklepa stečajnega
senata Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.
št. St 91/99 objavlja:

prodajo z javnim zbiranjem ponudb

za naslednje premoženje stečajnega dol-
žnika:

Strojna oprema – Žagalnica v obrtno ind.
coni Kisovec pri Zagorju in ostala oprema

po seznamu skladno s cenitvijo cenilca
– sodnega izvedenca strojne stroke Marja-
na Skoka:

A) Žagalna linija:
1. Kovinska nakladalna rampa: 100.000

SIT,
2. Poševni verižni transporter brez elek-

tromotorja in reduktorja: 120.000 SIT,
3. Stožčasti transporter za vzdolžni in

prečni pomik hloda ter namestitev na vizi-
ček: 1,250.000 SIT,

4. Hidravlični vpenjalni voziček s krmil-
nim mehanizmom za obračanje in nastavitev
hloda – dvodelen, PIHL Avstrija: 1,850.000
SIT,

5. Polnojarmenik (gater) BOCHUD, no-
tr. širine 71 cm, pogon 45 kW: 4,200.000
SIT,

6. Razperilna zagozda za usmerjanje dol-
žnice ca. 1,6 m, PIHL: 480.000 SIT,

7. Transporter z gnanimi valji, L = 8,6 m:
750.000 SIT,

8. Sortirna miza dim.: 8 × 1, 8 × 0,76 m
(ni dokončana): 50.000 SIT

Skupaj: 8,800.000 SIT
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B) Linija za obžamanje desk, plohov ali
špirovcev do debeline žaganja 160 mm:

9. Negnana valjčna proga (valjčni tran-
sporter) pred večlistno krožno žago

10. Večlistna krožna žaga z elektro
omarico, delov. širina: 800 mm, delov. viši-
na: 160 mm, pogon: elektromotor z 30 kW

11. Gnani sortirni transporter za sortira-
nje žagancev od desk dolžina: 6,3 m, po-
gon je izveden iz večlistne krožne žage

12. Gnani transporter za deske, dolžina:
6,3 m, pogon je izveden iz večlistne krožne
žage

Skupna vrednost opreme pod B) točko
je 2,250.000 SIT.

C) Ostala oprema
1. Brusilni stroj Vollmer CNHV KSK 1 za

avtomatsko brušenje žagnih listov: 580.000
SIT,

2. Naprava za razperjanje žagnih listov:
120.000 SIT,

3.  Električna omara z elektroniko za kr-
miljenje: 420.000 SIT,

4. Žagni listi za polnojarmenik 80 kosov:
240.000 SIT,

5. Čelilnik nadmizni Pfeiffer, tip Piccolo
EPA 150: 100.000 SIT,

6. Pnevmatska pištola za sponke (zabi-
jalni aparat) 3 kosi, 10.000 SIT/kos:
30.000 SIT,

7. Kompresor – batni, rezervoar 100 li-
trov: 30.000 SIT,

8. Membranska črpalka: 65.000 SIT,
9. Blagajna: 30.000 SIT,
10. Tovorni avtomobil – neregistriran,

nevozen, brez motorja,
11. Šivalni stroj Necchi – 3 kosi, 70.000

SIT/kos: 210.000 SIT,
12. Šivalni stroj Durkopp – 180.000 SIT,
13. Krojilni stroj Rasor: 17.000 SIT,
14. Stroj za polnjenje blazin, KLI:

120.000 SIT;
Skupna vrednost pod C) točko je

2,142.000 SIT.
Navedena oprema se prednostno pro-

daja v celoti oziroma v sklopih pod A), B) in
C) točko.

Pogoji za sodelovanje:
1. Sodelujejo lahko vse pravne in fizične

osebe skladno z veljavno zakonodajo Re-
publike Slovenije, razen oseb, ki ne morejo
biti kupci po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.

2. Ponudniki morajo najkasneje do 6. 3.
2001 vplačati varščino v višini 10% ocenje-
ne vrednosti opreme za katero izstavljajo
ponudbo, na žiro račun Europrima, d.o.o.,
v stečaju št. 52720-690-10404.

Vplačana varščina bo izbranemu ponu-
dniku vračunana v kupnino, drugim pa brez-
obrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugo-
dnejšega ponudbnika oziroma ponudnikov.

3. Premoženje stečajnega dolžnika, ki je
predmet prodaje, se prodaja po sistemu
“videno-kupljeno”, kasnejše reklamacije gle-
de stvarnih napak ne bodo upoštevane.

Kupec postane lastnik premoženja in ga
prevzame v posest po sklenitvi pogodbe in
plačilu celotne kupnine.

Davke in druge stroške povezane s pre-
nosom lastništva, plača kupec.

4. Ponudbo je treba poslati v 8 dneh od
dneva objave tega razpisa, s priporočeno
pošiljko v zaprti ovojnici, z oznako “Europri-

ma, d.o.o. – v stečaju za javni razpis – ne
odpiraj” na naslov: Odvetnik Igor Gorše, Vo-
dnikova 4, 1000 Ljubljana.

Pisne ponudbe morajo vsebovati pred-
met nakupa, ceno in rok plačila, skladno s
pogoji razpisa.

Pri izbiri bodo upoštevane samo popol-
ne in pravočasne ponudbe.

5. Pri izbiri ima kot ugodnejši ponudnik
prednost kupec, ki ponudi višjo ceno, ozi-
roma kupec, ki odkupi celotno opremo.

Pri dveh ali več enakih ponudbah po
višini kupnine, bo izbran ponudnik, ki bo na
naroku za izbiranje ponudb pred sodiščem
ponudil najvišjo ceno.

O izbiri najboljšega ponudnika bo odlo-
čeno v 8 dneh po končanem javnem odpi-
ranju ponudb.

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
o nakupu v 15 dneh po prejemu obvestila o
izbiri.

Če izbrani ponudnik v 15 dneh po preje-
mu obvestila o izbiri, ne sklene veljavne pro-
dajne pogodbe, se mu varščina ne vrne.

Če kupec v pogodbenem roku ne plača
kupnine, se šteje pogodba za razdrto, vpla-
čano varščino pa zadrži prodajalec.

6. Ogled opreme oziroma žagalnice je
možen po predhodnem dogovoru s stečaj-
nim upraviteljem odvetnikom Igorjem Gor-
šetom iz Ljubljane, tel. 041/698-428.

7. Narok za odpiranje ponudb bo dne
7. 3. 2001 na Okrožnem sodišču v Ljublja-
ni, soba 311/3, ob 11.45.

Europrima, d.o.o. – v stečaju
Izlake

Št. 05/2001 Ob-43991
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objav-

lja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje

vpisane v imenik pooblaščenih inženir-
jev pri IZS, ki so že prejeli sklepe:

ES PI

A-0633 mag. Blaganje Dušan, univ. dipl.
inž. arh.

A-0947 Zatezalo Veselin, inž. arh.
A-0948 Mlakar Andrej, univ. dipl. inž.

arh.
A-0949 Hojnik Branko, univ. dipl. inž.

arh.
A-0950 Kričej Mateja, univ. dipl. inž. arh.
A-0951 Šavor Zvonka, univ. dipl. inž.

arh.
A-0952 Kastelec Jože, univ. dipl. inž.

arh.
G-1416 mag. Povše Žarko, univ. dipl.

inž. grad.
G-1836 Matjašič Helena, univ. dipl. inž.

grad.
G-1948 Kuzma Ivan, univ. dipl. inž. grad.
G-1949 Kovač Marjan, univ. dipl. inž.

grad.
G-1950 Brezar Maksim, univ. dipl. inž.

grad.
G-1951 Merc David, inž. grad.
G-1952 Kolšek Ines, inž. grad.
G-1953 Banjanin Velimir, univ. dipl. inž.

grad.
G-1954 dr. Krajnc Aleš, univ. dipl. inž.

grad.

ES PI

G-1955 Menart Jernej, univ. dipl. inž.
grad.

G-1956 Srečkovič Andreja, inž. grad.
G-1957 Rustja Zorko, univ. dipl. inž.

grad.
G-1958 Safran Bojan, inž. grad.
G-1959 Dražnik Dušan, inž. grad.
G-1960 Pucko Marijan, inž. grad.
G-1961 Špacapan Peter, inž. grad.
G-1962 Delibašič Ratko, inž. grad.
G-1963 Frlic Franci, inž. grad.
S-0991 Smrekar Boštjan, inž. str.
S-1042 Frangež Tomaž, univ. dipl. inž.

str.
S-1043 Kotnik Andrej, univ. dipl. inž. str.
S-1045 Topolnik Srečko, inž. str.
S-1046 Grželj Mirko, inž. lad. str.
S-1047 Radeta Drago, univ. dipl. inž. str.
S-1048 Rot Alojzij, univ. dipl. inž. str.
S-1049 Domenis Mirko, univ. dipl. inž.

str.
S-1050 Savelli Julij, univ. dipl. inž. str.
S-1051 Gornik Vladimir, inž. str.
S-1052 Šain Franjo, univ. dipl. inž. str.
S-1053 Arhar Andrej, univ. dipl. inž. str.
S-1054 Redelonghi Gregor, dipl. inž. str.
S-1055 Topolovec Franc, univ. dipl. inž.

str.
S-1056 Čič Vasja, univ. dipl. inž. str.
S-1057 Zorko Igor, univ. dipl. inž. str.
S-1058 Torkar Jože, univ. dipl. inž. str.
E-0787 Pavšič Marjan, inž. el.
E-0799 Mikolič Alojz, inž. el.
E-1213 Durič Edvin, univ. dipl. inž. el.
E-1214 Debeljak Dušan, univ. dipl. inž.

el.
E-1215 Jezernik Danilo, univ. dipl. inž.

el.
E-1216 Kac Ivan, inž. el.
E-1217 Prepeluh Franc, univ. dipl. inž.

el.
E-1218 Kremer Boris, univ. dipl. inž. el.
E-1219 Naraločnik Boštjan, univ. dipl.

inž. el.
E-1220 Kegl Kalšan Karmen, univ. dipl.

inž. el.
E-1221 Brilej Jožef, univ. dipl. inž. el.
T-0128 Jenko Igor, inž. varstva pri delu
T-0420 Špiler Andrej, inž. varstva pri

delu
T-0481 Zafošnik Alfonz, univ. dipl. inž.

kem. tehnol.
T-0574 Peljhan Silvester, univ. dipl. inž.

gozd.
T-0575 Vončina Rafael, univ. dipl. inž.

gozd.
T-0576 Podgoršek Joško, univ. dipl. inž.

str.
T-0577 Rozman Iztok, univ. dipl. inž.

gozd.
T-0578 Kralj Bojan, dipl. var. inž.
T-0579 Šef Bojan-Ludvik, univ. dipl. inž.

str.
R-0002 Cerovac Matjaž, univ. dipl. inž.

rud.
R-0009 mag. Vukelić Željko, univ. dipl.

inž. rud.
R-0011 dr. Dervarič Evgen, univ. dipl.

inž. rud.
R-0015 Bizjak Martin, univ. dipl. inž. rud.
R-0016 Vrančič Marjeta, univ. dipl. inž.

rud.
R-0017 Likar Boris, univ. dipl. inž. rud.
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ES PI

R-0018 dr. Medved Milan, univ. dipl. inž.
rud.

R-0019 Hernaus Andrej, univ. dipl. inž.
rud.

R-0020 Pečovnik Ivan, univ. dipl. inž.
rud.

R-0021 Lenart Marijan, univ. dipl. inž.
rud.

R-0022 dr. Salobir Boris, univ. dipl. inž.
rud.

R-0023 Grahek Rok, univ. dipl. inž. rud.
R-0024 mag. Kortnik Jože, univ. dipl.

inž. rud.
R-0025 Špacapan Igor, univ. dipl. inž.

geol.
R-0026 Janež Jože, univ. dipl. inž. geol.
R-0027 Burkan Jaser, univ. dipl. inž. rud.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R – številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 05/2001 Ob-43992
Na podlagi 7. člena zakona o geodetski

dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00), 91.
člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije
(Ur. list RS, št. 7/97), 15. in 40. člena
(106b) sprememb in dopolnitev statuta In-
ženirske zbornice Slovenije (Ur. list RS, št.
57/00) objavlja Inženirska zbornica Slove-
nije

geodete

vpisane v imenik geodetov pri IZS, ki so
že prejeli sklepe:

ES geodeti

Geo0088 Stojan Mlakar, inž. geod.
Geo0089 Jurij Hudnik, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0090 Stanislav Kristan, univ. dipl.

inž. geod.
Geo0091 Andrej Podojsteršek, inž. ge-

od.
Geo0092 Ivan Banić, inž. geod.
Geo0093 Stanislav Vrtačnik, univ. dipl.

inž. geod.
Geo0094 Matej Tacer, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0095 Gregor Miklič, inž. geod.
Geo0096 Alenka Kelvišar, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0097 Janez Goršič, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0098 Ivan Šebjanič, inž. geod.
Geo0099 Stanko Kranjec, inž. geod.

ES geodeti

Geo0100 Marjan Flegar, inž. geod.
Geo0101 Janez Balon, inž. geod.
Geo0102 Dean Kobale, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0103 Marta Lampret, inž. geod.
Geo0104 Matjaž Grčar, inž. geod.
Geo0105 Tadej Ledinek, inž. geod.
Geo0106 Andrej Peunik, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0107 Saša Hrastnik, inž. geod.
Geo0108 Janez Lovenjak, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0109 Kristina Lovenjak, univ. dipl.

inž. geod.
Geo0110 Emil Ratek, inž. geod.
Geo0111 Mirko Langerholc, inž. geod.
Geo0112 Miha Ban, inž. geod.
Geo0113 Borut Moretti, inž. geod.
Geo0114 Pavel Pivk, inž. geod.
Geo0115 Darinka Sašek, inž. geod.
Geo0116 Goran Pivk, inž. geod.
Geo0117 Ivan Pintarič, inž. geod.
Geo0118 Bojan Mrak, inž. geod.
Geo0119 Milan Petrovič, inž. geod.
Geo0120 Samo Lenarčič, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0121 Aleš Grašek, inž. geod.
Geo0122 Boštjan Kavčič, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0123 Marko Erčulj, inž. geod.
Geo0124 Dolores Bernetič, inž. geod.
Geo0125 Marko Lenarčič, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0126 Dragica Štimec, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0127 Berti Rutar, univ. dipl. inž. ge-

od.
Geo0128 Matjaž Jereb, inž. geod.
Geo0129 Andrej Babnik, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0130 Iztok Slatinšek, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0131 Matjaž Tošaj, inž. geod.
Geo0132 Samuel Čuk, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0133 Matjaž Tičar, inž. geod.
Geo0134 Stanislav Peternelj, univ. dipl.

inž. geod.
Geo0135 Samo Košnik, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0136 Dušan Križaj, inž. geod.
Geo0137 Robert Rovšek, inž. geod.
Geo0138 Franc Matko, inž. geod.
Geo0139 Korado Pucer, inž. geod.
Geo0140 Maja Plesničar, inž. geod.
Geo0141 Janez Jemec, inž. geod.
Geo0142 Darija Hrovatič, inž. geod.
Geo0143 Jože-Rok Šetina, univ. dipl.

inž. geod.
Geo0144 Jožefa Auersperger, inž. geod.
Geo0145 Hinko Krajnc, inž. geod.
Geo0146 Alenka Iglič, inž. geod.
Geo0147 Valerija Sok, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0148 Ivan Omovšek, inž. geod.
Geo0149 Jerica Mlinarič, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0150 mag. Pavel Zupančič, univ.

dipl. inž. geod.
Geo0151 Gašper Dimc, inž. geod.
Geo0152 Janez Virant, inž. geod.
Geo0153 Roman Češarek, inž. geod.
Geo0154 Jože Udovč, inž. geod.

ES geodeti

Geo0155 Mirko Veršič, univ. dipl. inž.
geod.

Geo0156 Dinko Hrabrić, univ. dipl. inž.
geod.

Geo0157 Aleš Majcen, inž. geod.
Geo0158 Marta Drobnič, inž. geod.
Geo0159 Iztok Kalderon, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0160 Dragan Jurečko, univ. dipl. inž.

geod.
Geo0161 Vojo Eraković, inž. geod.
Geo0162 Marcel Beden, inž. geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev geo-

deta,
Geo – številka v matični sekciji geode-

tov.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 05/2001 Ob-43993
Na podlagi 91. Člena Statuta Inženirske

zbornice Slovenije in na podlagi 15. in 40.
člena sprememb in dopolnitev Statuta IZS
objavlja Inženirska zbornica Slovenije

Inženirje in tehnike

vpisane v posebni imenik odgovornih
projektantov pri IZS, ki so že prejeli sklepe:

ES Ime In Priimek

A-9061 Jože Wallner, tehnik grad.
A-9062 Miran Gašperin, tehnik grad.
G-9313 Zdenko Furlan, grad. inž.
G-9373 Jože Mihelič, grad. inž.
G-9441 Jožica Longar, tehnik grad.
G-9442 Vladimira Kocijan, tehnik grad.
G-9443 Mojca Selan, tehnik grad.
G-9444 Alojzij Selan, tehnik grad.
G-9445 Robert Pangršič, tehnik grad.
G-9446 Anton Žižek, tehnik grad.
G-9448 Olga Vanček, grad. inž.
G-9449 Božidar – Franc Uršič, grad. inž.
G-9450 Anton Fonda, grad. inž.
G-9451 Irena Judež, grad. inž.
G-9452 Boris Golob, grad. inž.
G-9453 Branko Žiberna, grad. inž.
G-9454 Samo Lubej, grad. inž.
G-9455 Janez Jereb, tehnik grad.
G-9456 Mira Vlaj, tehnik grad.
G-9457 Milan Šetina, tehnik grad.
G-9458 Miran Toplak, grad. inž.
G-9460 Metka Šibila, tehnik grad.
G-9462 Dušan Lichtenecker, tehnik

grad.
G-9463 Željko Siročić, grad. inž.
G-9464 Karmen Pines, grad. inž.
G-9465 Marjan Venta, tehnik grad.
G-9466 Sonja Škapin, tehnik grad.
G-9467 Eddy Matija Fatur, grad. inž.
G-9468 Ines Kolšek, grad. inž.
G-9469 Boris Pahor, tehnik grad.
G-9470 Alojzija Šušteršič, tehnik grad.
S-9160 Marjan Dolanc, tehnik str.
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ES Ime In Priimek

S-9161 Franc Golob, tehnik str.
S-9163 Danilo Istenič, tehnik str.
S-9164 Bojan Briški, str. inž.
S-9165 Nikola Jakšič, str. inž.
S-9166 Jurij Hajnšek, str. inž.
S-9167 Miran Podgornik, str. inž.
S-9168 Marjan Zupančič, tehnik str.
S-9169 Jurij Brodnik, tehnik str.
S-9170 Dominik Geršak, tehnik str.
S-9171 Andrej Žagar, str. inž.
S-9172 Alojz Kmetič, tehnik lad. str.
S-9173 Konrad Škerbinek, str. inž.
S-9174 Darinka Potočnik, str. inž.
S-9175 Čedomir Pašek, tehnik str.
S-9176 Petar Vitić, tehnik str.
S-9177 Bogdan Žekar, str. inž.
S-9178 Martin Matko, str. inž.
E-9405 Ivan Ganc, tehnik el.
E-9406 Anton Razpotnik, tehnik el.
E-9407 Alojz Vidmar, el. inž.
E-9408 Zdenko Roić, el. inž.
E-9409 Metod Pečar, el. inž.
E-9410 Miran Špeh, el. inž.
E-9411 Anton Kokelj, el. inž.
E-9412 Stanko Zorec, tehnik el.
E-9413 Danilo Korošec, tehnik el.
E-9414 Konrad Korent, el. inž.
E-9415 Aleš Bone, tehnik el.
T-9008 Ivan Kalšek, str. inž.
T-9009 Branko Ajd, tehnik Prom.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev oziro-

ma tehnika vpisanega v posebni imenik od-
govornih projektantov,

A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,

G – številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,

S – številka v matični sekciji strojnih in-
ženirjev,

E – številka v matični sekciji elektro inže-
nirjev,

T – številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev.

Inženirska zbornica Slovenija

Št. 05/2001 Ob-43994
Na podlagi 99 in 103. člena Statuta IZS

(Ur. l. RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska
zbornica Slovenije

seznam inženirjev

ki so podali lastno zahtevo za izbris iz
članstva zbornice in imenika pooblaščenih
inženirjev.

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor in sprejel sklep, da se iz članstva zbor-
nice in imenika pooblaščenih inženirjev iz-
briše naslednje inženirje:

ES PI

A- 0542 Prof. Čižek Franc, univ. dipl. inž.
arh.

E- 0064 Boljkovac Boris, univ. dipl. inž. el.
E- 0694 Kravcar Ignac, univ. dipl. inž. el.
E- 0837 Senčič Miroslava, inž. el.

ES PI

E- 0876 Gregorač Leopold, univ. dipl.
inž. el.

E- 1064 Fele Boštjan, univ. dipl. inž. el.
E- 1150 Ažbe Valentin, univ. dipl. inž. el.
E- 1186 Petrović Dragan, univ. dipl. inž. el.
G- 0187 Pogačnik Andrej, univ. dipl. inž.

grad.
G- 0796 Pulko Monika, univ. dipl. inž.

grad.
G- 0914 Fartek Anton, inž. grad.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ – evidenčna številka inženirjev s sta-

tusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G – številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S – številka v matični sekciji strojnih in-

ženirjev,
E – številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T – številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI – seznam pooblaščenih inženirjev,

ime in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 356-02-16/01-07-LE/4 Ob-43913

Inšpektor za graditev Slobodan Genov
izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99 in 70/00), v upravni zadevi
Jokmanovič Marija oziroma dediči, podira-
joči se objekt na zemljišču s parc. št. 4214,
k.o. Lendava, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:

za začasnega zastopnika lastnika zemlji-
šča s parc. št. 4214, k.o. Lendava, čigar
prebivališče je neznano, se postavi Silve-
ster Šövegeš iz Dobrovnika 292. Postavitev
za začasnega zastopnika velja le v inšpek-
cijskem postopku inšpektorja za graditev.

Register političnih
strank

Ob-44167
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 13, kjer je vpisana stranka
Stranka slovenskih narodnjakov, s skrajša-
nim imenom Slovenski narodnjaki, ter s kra-
tico imena SSN in sedežem v Ljubljani, Ko-
menskega 11, vpiše zastopnik stranke Ru-
dolf Lesjak, predsednik stranke.

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-43906

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Pravila sindikata Prima, d.d.,
Maribor, Gregorčičeva ulica 39, Mari-
bor, sprejeta na ustanovnem zboru sindika-
ta dne 31. 1. 2001.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 2 z dne 5. 2. 2001.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: ZSSS, Sindikat finančnih organi-
zacij Slovenije, Sindikat Prima, d.d., Mari-
bor, s sedežem v Mariboru, Gregorčičeva
ulica 39, skrajšano: Sindikat Prima, d.d.,
Maribor, je 1435221.

Št. 75102-028-2/2001 Ob-43908

Pravila sindikata Biotehniške fakulte-
te, Ljubljana, Jamnikarjeva 101, spreje-
ta dne 19. 4. 2000, matična številka
1156535, se hranijo v Upravni enoti Ljub-
ljana, izpostava Vič Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 141, dne 12. 2.
2001.

Št. 141-03/01-112 Ob-43910

Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani Pravila o organiziranju in de-
lovanju sindikalne podružnice SKEI Avto
Nad, sprejeta na ustanovnem zboru sindi-
kata dne 21. 12. 2000.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-4/01-2 Ob-43912
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

po neuspeli predhodni zahtevi za posredo-
vanje podatkov 13. 2. 2001 na podlagi pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o prepre-
čevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/1999; ZPOmK) izdal sklep o uvedbi
postopka proti podjetju Telemach, družba
za komunikacijske storitve d.o.o., Voj-
kova cesta 74, Ljubljana (v nadaljeva-
nju: Telemach) zaradi domnevne kršitve
12. člena ZPOmK. Podjetje Telemach je s
pridobitvijo deležev v podjetjih S.T.I. Tele-
com d.o.o., Trpinčeva ulica 39, Ljubljana,
Sistel, d.o.o., Medvedova 28, Ljubljana in
Telekabel d.o.o., Celovška 150, Ljubljana,
domnevno izvedlo koncentracije brez pri-
glasitve. Urad je v vseh transakcijah začel
en sam postopek. V primeru ugotovitve, da
je posamezna od navedenih transakcij po-
drejena določbam ZPOmK, bo Urad po ura-
dni dolžnosti odločil tudi o skladnosti take
koncentracije s pravili konkurence.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Ob-43977
Ime javnega glasila: Radio Viva.
Izdajatelj: M.A.S., d.o.o., Slave Klavora 1,

9000 Murska Sobota.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslo-

vanja.
Direktor: Smiljan Mekicar, univ. dipl. inž. el.
Upravljalske pravice: 100% Smiljan Me-

kicar, univ. dipl. inž. el.
Nadzorni svet: Radijski svet.

Sklepi o privatizaciji

Št. 1R/01-6/IŠ Ob-44038

Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Uradni list RS, št. 30/98) – v nadaljevanju:
zakon ter 210. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99) – v nadaljevanju: ZUP ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe,
izdaja Slovenska razvojna družba – v nada-
ljevanju SRD

sklep o privatizaciji
družbe Tovarna Muta Kmetijska

mehanizacija d.o.o., Koroška cesta 51,
2366 Muta

V družbi Tovarna Muta kmetijska meha-
nizacija d.o.o., Koroška cesta 51, 2366
Muta, matična številka 5473047, dejavnost:
proizvodnja male kmetijske mehanizacije;
SRD izvede privatizacijo poslovnega deleža
v nominalni višini 7,861.289,50 SIT, kar
predstavlja 63,19% v osnovnem kapitalu
družbe in terjatev do Tovarne Muta kmetij-
ska mehanizacija d.o.o. iz naslova posojila
051/99-2 v višini 189,536.584,44 SIT.

Privatizacija bo potekala z načinom jav-
nega zbiranja ponudb.

Izhodiščna prodajna cena za poslovni de-
lež iz prvega odstavka tega sklepa je
183,256.687,10 SIT; za terjatvi pa nomi-
nalna vrednost glavnice posojila na dan pro-
daje z vsemi pripadki.

Poslovni delež, ki je predmet privatizaci-
je, daje imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do dela dobička
in pravico od sorazmernega dela preostale-
ga premoženja pri likvidaciji ali stečaj druž-
be.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160. Ljubljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Izidor Rejc

Št. 1R/01-9/NBČ Ob-44039

Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Uradni list RS, št. 30/98) – v nadaljevanju
zakon ter 210. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št.
80/99) – v nadaljevanju: ZUP ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe (v
nadaljevanju: SRD), izdaja SRD

sklep o privatizaciji
družbe Prevozništvo Donat Rogaška

Slatina,d.o.o., Zg.Negonje 35 A,
Rogaška Slatina

1. V družbi Prevozništvo Donat Rogaška
Slatina d.o.o., 3250 Rogaška Slatina, Zg.

Negonje 35 A, matična številka: 5068711,
z glavno dejavnostjo v cestnem tovornem
prometu v Sloveniji in tujini, SRD izvede
privatizacijo poslovnega deleža v nominalni
višini 27,026.000 SIT, kar predstavlja
40,087% v osnovnem kapitalu družbe.

2. Privatizacija se izvede na sledeči na-
čin:

Poslovni delež iz točke 1, ki predstavlja
40,087% osnovnega kapitala družbe, se
proda z javnim zbiranjem ponudb.

3. Izhodiščna prodajna cena poslovne-
ga deleža iz 1. točke tega sklepa znaša
22,360.000 SIT.

4. Poslovni delež, ki je predmet privati-
zacije, daje imetniku pravico do udeležbe
pri upravljanju družbe, pravico do dela do-
bička in pravico do sorazmernega dela pre-
ostalega premoženja pri likvidaciji ali steča-
ju družbe.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Izidor Rejc       

Št. 1R/01-7/AK Ob-44040

Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Uradni list RS, št. 30/98) – v nadaljevanju:
zakon ter 210. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99) – v nadaljevanju: ZUP ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe iz-
daja Slovenska razvojna družba – v nadalje-
vanju: SRD

sklep o privatizaciji
družbe Progres projektiranje in

inženiring d.o.o., Slovenj Gradec,
Pohorska ulica 15, Slovenj Gradec
1. V družbi Progres, projektiranje in in-

ženiring d.o.o. Slovenj Gradec, Pohorska
ul. 15, Slovenj Gradec, matična številka:
5268770, dejavnosti: organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg, prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje…, SRD izve-
de privatizacijo poslovnega deleža v nomi-
nalni višini 105,609.000 SIT kar predstav-
lja 100% v osnovnem kapitalu družbe.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. poslovni delež v višini 105,609.000
SIT, kar predstavlja 100% poslovnega dele-
ža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD po-
nudi strateškemu partnerju.

3. Izhodiščna prodajna cena poslovne-
ga deleža iz točke 2.1. izreka tega sklepa v
skupni nominalni vrednosti 105,609.000
SIT, znaša 211,697.000 SIT v skladu s ce-
nitvijo pooblaščenega cenilca na dan 31. 3.
2000. Prodajo poslovnega deleža iz točke
2.1. izreka tega sklepa izvede SRD z javnim
zbiranjem ponudb.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 03 z dne 9. 2. 2001.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat kovinske in elektroin-
dustrije Slovenije, Sindikalna podružni-
ca Avto NAD Maribor, s sedežem v Mari-
boru, Valvazorjeva ulica 73, je 1435272.
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4. Podlaga za določitev izhodiščne pro-
dajne cene poslovnega deleža iz točke 2.1.
je vrednost celotnega kapitala, ki je bila ugo-
tovljena na podlagi cenitve pooblaščenega
cenilca na dan 31. 3. 2000, in sicer v višini
211,697.000 SIT.

5. Poslovni delež, ki je predmet proda-
je, daje imetniku naslednja upravičenja:

–  pravico do udeležbe pri upravljanju;
– pravico do udeležbe na dobičku, ki je

namenjen za izplačilo družbenikov v sora-
zmerju z višino poslovnega deleža,

– pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja v primeru likvidacije ali ste-
čaja družbe.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Izidor Rejc

Št. 1R/01-8MB Ob-44041

Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Uradni list RS, št. 30/98) – v nadaljevanju:
zakon ter 210. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99), – v nadaljevanju: ZUP ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe iz-
daja Slovenska razvojna družba – v nadalje-
vanju: SRD

sklep o privatizaciji
družbe Tokos d.o.o. Tržič,

Cankarjeva 9
1. V družbi Tokos Tržič, tovarna orodja

za kmetijstvo, obrt in storitve, d.o.o., Tržič,
Cankarjeva 9, matična številka: 5033497,
dejavnost: kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, SRD izvede privatizacijo po-
slovnega deleža v nominalni višini
74,214.000 SIT, kar predstavlja 29,67% v
osnovnem kapitalu družbe.

2. Celotni osnovni kapital družbe Tokos
d.o.o. Tržič znaša 250,175.000 SIT. Na
osnovi pravnomočne odločbe o denacio-
nalizaciji št. 301-48/92-6 z dne 14. 7.
2000 se pok. dr. Kozmi Ahačiču vrne po-
slovni delež v višini 162,615.000 SIT, kar
predstavlja 65% osnovnega kapitala druž-
be.

3. Poslovni delež v višini 13,346.000
SIT oziroma 5,33% osnovnega kapitala
družbe se, zaradi zavarovanja denacionali-
zacijskega zahtevka pravnih naslednikov
Ivanke Elsner, zadrži na SRD.

4. Privatizacija se izvede na sledeče na-
čine:

4.1. Poslovni delež v višini 7,420.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
prenese na Slovensko odškodninsko druž-
bo d.d.;

4.2. Poslovni delež v višini 7,420.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD

prenese na Kapitalsko družbo pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja d.d.;

4.3. Poslovni delež v višini
14,840.000 SIT, kar predstavlja 20% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa, SRD proda pooblaščenim investicij-
skim družbam;

4.4. Poslovni delež v višini
14,840.000 SIT, kar predstavlja 20% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa, SRD ponudi v odkup z uporabo na-
čina interne razdelitve;

4.5. Poslovni delež v višini
29,694.000 SIT, kar predstavlja 40% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa, SRD ponudi v odkup z uporabo na-
čina notranjega odkupa;

4.6. Če poslovni delež iz točk 4.4. in
4.5. ne bo privatiziran na predviden način,
ga SRD proda pooblaščenim investicijskim
družbam.

5. Vplačilo kupnine iz:
5.1. točke 4.3. in točke 4.6. – pro-

daja pooblaščenim investicijskim družbam,
se izvrši z lastniškimi certifikati;

5.2. točke 4.4. – interna razdelitev,
se izvrši z lastniškimi certifikati oziroma po-
trdili za manj izplačane neto osnovne plače,
pri čemer morajo upravičenci najprej upora-
biti potrdila in šele nato lastniške certifikate;

5.3. točke 4.5. – notranji odkup, se
izvrši s presežnimi potrdili za manj izplačane
neto osnovne plače oziroma z lastniškimi
certifikati, ali z gotovino, pri čemer morajo
upravičenci najprej uporabiti potrdila, nato
lastniške certifikate in nazadnje gotovino;

6. Prodajna cena poslovnega deleža:
6.1. iz točke 4.4. in 4.5. tega sklepa

za nominalno vrednost poslovnega deleža
14.000 SIT znaša 20.705 SIT, pri čemer
se pri kupnini za delež iz točke 4.5. – notra-
nji odkup upošteva 50% popust. Pri odkupu
za gotovino se prodajna cena revalorizira z
rastjo drobnoprodajnih cen do dneva pod-
pisa pogodbe o odkupu poslovnega dele-
ža;

6.2. iz točke 4.3. in 4.6. tega sklepa
se določi v skladu s prvim odstavkom 3.
člena ZZSPID (Uradni list RS, št. 59/96);

7. Poslovni delež, ki je predmet privati-
zacije, daje imetniku pravico do udeležbe
pri upravljanju družbe, pravico do dela do-
bička in pravico do sorazmernega dela pre-
ostalega premoženja po likvidaciji ali steča-
ju družbe. Poslovni deleži so prosto pre-
nosljivi, razen poslovni deleži iz točke 4.4.
in 4.5., ki so jih imetniki odkupili z lastniški-
mi certifikati oziroma potrdili, pri katerih je
prenosljivost omejena na rok dveh let, šteto
od izteka roka za vpis in vplačilo teh poslov-
nih deležev.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se pošlje pisno ali poda ustno na zapisnik
Slovenski razvojni družbi, d.d., Dunajska
160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Izidor Rejc

Objave delniških
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-44180
V skladu z določilom 350. člena zakona

o gospodarskih družbah, direktor družbe
Gozdarstvo Grča, d.d., Rožna ul. 39, Koče-
vje, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe,
ki se glasi:
Osnovni kapital delniške družbe, katere-

ga nominalna vrednost znaša 592,200.000
SIT se zmanjša za nominalno vrednost
125,779.000 SIT, z umikom 125.779 del-
nic. Po zmanjšanju znaša nominalna vre-
dnost osnovnega kapitala 466,421.000
SIT, ki je razdeljen na 466.421 delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je sprejela skupščina Gozdarstvo Grča,
d.d., Rožna ul. 39, Kočevje, na seji dne 14.
12. 2000.

Upniki, katerih terjatve so nastale pred
objavo sklepa o zmanjšanju kapitala, lahko
v roku 6 mesecev od te objave, zahtevajo
ustrezno zavarovanje za primer, če ne bi
mogli biti poplačani oziroma ustrezno zava-
rovani.

Gozdarstvo Grča, d.d.
direktor mag. Branko Južnič

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-44051
Na podlagi točke G.d. statuta družbe No-

volit, Podjetje za proizvodnjo izolacijskih iz-
delkov, d.d., uprava sklicuje

5. sejo skupščine
družbe Novolit, Podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov, d.d., Nova vas 56,

Nova vas na Blokih,
ki bo dne 29. 3. 2001 ob 13. uri, na

sedežu družbe v Novi vasi na Blokih, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
– za predsedujočega skupščini se izvoli

odvetnika Marjana Sušnika,
– izvoli se preštevalca glasov Ivico Oraž-

ma in Rada Ponikvarja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Draga Intihar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2000

z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-

ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
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letno poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu z mnenjem revizorja.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi čistega
dobička iz preteklih let.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina ugotovi,
da sklad lastnih delnic, oblikovan v letih 1997
in 1998 iz nerazporejenega dobička družbe,
ki na dan 31. 12. 2000 skupaj z revalorizacijo
znaša 28,729.417,62 SIT, ni bil koriščen.
Dobiček iz preteklih let v višini 28,729.417,62
SIT tako ostane nerazporejen.

Nerazporejeni dobiček iz leta 1997 v
višini 8,074.728 SIT se izplača delničarjem
za dividende, to je 36 SIT bruto dividende
na delnico.

Upravičenci do dividende so vsi lastniki
delnic, ki so vpisani pri Klirinško depotni
družbi, d.d., kot imetniki delnic na dan za-
sedanja skupščne.

Dividende se bodo začele izplačevati naj-
kasneje do 31. 10. 2001.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razpo-
reditvi čistega dobička iz leta 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček
družbe iz poslovnega leta 2000 znaša
52,050.755,90 SIT in se razporedi:

– 30,000.000 SIT v sklad lastnih delnic
po 240. členu Zakona o gospodarskih dru-
žbah,

– 22,050.755,90 SIT v rezerve družbe.
5. Ugotovitev o preteku mandata članom

nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
dosedanjim članom nadzornega sveta
22. julija 2001 poteče mandat, skupščina
izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:

1. Drago Strah,
2. Drago Skornšek,
3. Boris Marolt,
4. Rajko Anzeljc,

za naslednje mandatno obdobje.
Skupščino se seznani, da je svet delav-

cev izvolil dva člana nadzornega sveta, pred-
stavnika delavcev.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo Podboršek, d.o.o., Ulica
Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Celotno skupščinsko gradivo je na vpo-
gled vsak delovni dan med 11. in 13. uro, v
tajništvu na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico imajo delničarji oziroma nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi pri Klirinško depotni druž-
bi na dan 26. 3. 2001.

Delničarje in njihove pooblaščence po-
zivamo, da svojo udeležbo na skupščini pi-
sno najavijo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine. Prijava je možna tudi prek
pošte ali faksa, kateremu pa mora slediti
priporočena pošta.

Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi zastopniki izkažejo z ose-
bnim dokumentom, pooblaščenci pa z ori-
ginalnim pismenim pooblastilom in osebnim
dokumentom.

Pozivamo vse udeležence, da na dan
zasedanja svojo udeležbo evidentirajo na
sprejemnem mestu najkasneje pol ure pred
zasedanjem, kjer se bodo podpisali na sez-
nam udeležencev in prevzeli glasovalne li-
stiče.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napoveda-
nega pričetka skupščina ponovno sestane
in je sklepčna ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Novolit, Podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov, d.d.,

Nova vas na Blokih
uprava družbe

Iztok Škrlj

Ob-44148
Uprava družbe Petrol, Slovenska naftna

družba, d.d., Dunajska 50, Ljubljana vabi
delničarje na

6. zasedanje skupščine
delniške družbe Petrol, Slovenska

naftna družba, d.d., Ljubljana,

ki bo 30. marca 2001 ob 10. uri v preda-
valnici Amfiteater, Fakultete za družbene ve-
de, Kardeljeva 5, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Leonardo F. Peklar; za
preštevalca glasov se imenujeta Matjaž Lo-
gar in Matjaž Košir.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta del-
niške družbe Petrol, Slovenska naftna druž-
ba, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta delniške družbe Petrol, Slovenska naf-
tna družba, d.d., se za štiriletno mandatno
obdobje, ki se prične s 5.  aprilom 2001,
kot predstavniki delničarjev izvolijo nasled-
nji člani:

01. dr. Miran Mejak,
02. Milan M. Cvikl,
03. Uroš Slavinec,
04. Irena Starman.
4. Seznanitev skupščine družbe Petrol,

d.d., Ljubljana, s člani nadzornega sveta –
predstavniki delavcev.

Skupščino družbe Petrol, d.d., Ljublja-
na, se seznani, da je svet delavcev v nad-
zorni svet delniške družbe, za štiriletno man-
datno obdobje, imenoval člane:

01. Bojana Hermana,
02. Tomaža Jamnika,
03. Andreja Medveda,
04. Nino Milač,
05. Cirila Pirša,
06. Silvana Simčiča,
kot predstavnike delavcev v nadzornem

svetu delniške družbe.
Na podlagi 292. člena ZGD bo 6. zase-

danju skupščine delničarjev delniške druž-
be Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, prisostvoval notar Vojko Pintar.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki..

Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih druž-
bah in Zakonom o prevzemih ter ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poo-
blaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
dnem zasedanja skupščine vpisani kot za-
koniti imetniki delnic v centralni register pri
KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na
skupščini delničarjev v informacijski pisarni
na sedežu družbe osebno ali prek poobla-
ščenca.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s pod-
pisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe od 26. februarja 2001, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure,
kjer bodo prejeli tudi potrdila o lastništvu
delnic.

Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi druž-
be v roku enega tedna od dneva objave
sklica skupščine.

V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno za-
sedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih.V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delni-
čarjev.

Petrol, d.d., Ljubljana
predsednik uprave

Janez Lotrič

Ob-44172
Na podlagi točke sedemdesetič statuta

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Ljubljana
sklicuje uprava banke

6. skupščino
Hypo ALPE-ADRIA-BANK d.d.

ki bo dne 21. marca 2001 ob 14. uri v
poslovnih prostorih banke, Trg Osvobodil-
ne fronte 12, Ljubljana.

Za sejo skupščine predlaga uprava ban-
ke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovi-
tev sklepčnosti, imenovanje organov ter po-
trditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: izvoli se predlaganega
predsednika skupščine ter se potrdi predla-
gani dnevni red. Skupščini bo prisostvoval
notar Boris Lepša.

2. Obravnava revidiranega letnega poro-
čila banke za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina banke na
podlagi mnenja nazornega sveta banke po-
trdi poslovno poročilo za leto 2000.

3. Uporaba poslovnega rezultata iz leta
2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave o uporabi poslovnega rezultata iz
leta 2000.

4. Razbremenitev odgovornosti članov
nadzornega sveta in članov uprave.

Predlog sklepa: skupščina razbremeni
člane nadzornega sveta in člane uprave ban-
ke odgovornosti za leto 2000.

5. Imenovanje revizorja banke za poslov-
no leto 2001.
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Predlog sklepa: za revizorja banke za
poslovno leto 2001 se imenuje revizorska
družba Ernst&Young d.o.o., Dunajska 111,
Ljubljana.

6. Poročilo o notranjem revidiranju za le-
to 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta banke se skupščina seznani s poročilom
o notranjem revidiranju za leto 2000.

7. Razno.
Udeležba na skupščini HYPO AL-

PE-ADRIA-BANK d.d.
Skupščine banke se lahko udeležijo del-

ničarji oziroma njihovi pooblaščenci na pod-
lagi pisnega pooblastila.

Delničarji banke oziroma njihovi poobla-
ščenci morajo pisno prijaviti svojo udeležbo
na skupščini banke tako, da njihova prijava
prispe na sedež banke najkasneje tri dni
pred dnevom zasedanja skupščine.

Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembami statuta banke
bo na voljo od 1. marca 2001 dalje na se-
dežu banke.

Če ob napovedani uri skupščina banke
ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan v istih prostorih ob
17. uri. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina banke veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
uprava

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 36/2000-7 S-43904
Z dnem 13. 2. 2001 se začne postopek

prisilne poravnave zoper dolžnika Asfalti
Murska Sobota, Podjetje za nizke grad-
nje, d.o.o., Murska Sobota, Dijaška št. 6.

Predlagatelju se nalaga, da na žiro račun
Okrožnega sodišča v Murski Soboti, št.
51900-695-45335, sklic na št.
0501-0011-362000, položi predujem za
stroške postopka v višini 500.000 SIT, v
roku 30 dni.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja o začetku postopka prisilne po-
ravnave na oglasno desko sodišča, naj so-
dišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi
terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu so-
dne takse, ki znaša 5% od vsote prijavljene
terjatve, vendar največ 2000 točk (30.000
SIT).

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upravitelja postopka prisilne poravna-
ve se imenuje Miran Žilavec, dipl. prav., iz
Murske Sobote, Zelena ulica št. 25.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave se dne 13. 2. 2001 nabije na oglasno
desko sodišča.

Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:

1. Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta št. 50,

2. Viator & Vektor, Podjetje za mednaro-
dno špedicijo in transport, d.d., Ljubljana,
Dolenjska cesta št. 244,

3. Sinteza lining, d.o.o., Celje, Kidriče-
va št. 3,

4. Segrap, rudarstvo, proizvodnja in
gradbeništvo, d.o.o., Ljutomer, Glavni trg
št. 13 in

5. Albin Rožman, inž. gr., Asfalti Murska
Sobota, d.o.o., kot predstavnik delavcev.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 2. 2001

St 138/2000 S-43905
To sodišče je s sklepom St 138/2000

dne 12. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Logos, zadruga za poslov-
ne storitve v ustanavljanju, Ižanska 2a,
Ljubljana, matična št. 5286123, šifra de-
javnosti 110620, ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi. O pritožbi, ki se
vloži pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, odlo-
ča Višje sodišče v Ljubljani. Pritožba ne za-
drži izvršitve tega sklepa.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2001

St 1/2001 S-43907
To sodišče je s sklepom z dne 2. 2.

2001 pod opr. št. St 1/2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom GZL
Geoprojekt, Podjetje za geotehnična de-
la, d.d., Letališka 27, Ljubljana, matična
številka 5098670, šifra dejavnosti 74.201.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (2. 2.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Tanja Praprotnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Geostroj, d.d., Dimičeva 16, Ljublja-
na,

– Krona Senior, d.d., Štefanova 13/a,
Ljubljana,

– Petrol, d.d., Dunajska c. 50, Ljublja-
na,

– Casagrande, S.p.A., 33074 Fontana-
fredda, v. Malignani 1, Italija,

– Željko Jug, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 2. 2. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 2. 2001

St 1/2001 S-43979
To sodišče je s sklepom oprav. št. St

1/2001 z dne 12. 2. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Agrocar Interna-
tional, trgovina, posredništvo in sveto-
vanje, d.o.o., Skorba 61.

Odslej firma glasi: Agrocar International,
trgovina, posredništvo in svetovanje, d.o.o.,
Skorba 61 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ek., Partizanska 3-5, Ma-
ribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica o začetku postopka, dolžniki
pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

Narok za preizkus terjatev bo 26. 4.
2001 ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 2. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 2. 2001

St 62/2000 S-43996
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 62/2000 sklep z dne 15. 2.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Mo-
tokom, komisijski posli in posredništvo,
d.o.o., Kidričeva 42, Rogaška Slatina,
se začne in takoj zaključi, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

Odredi se objava v Uradnem listu RS in
na oglasni deski tukajšnjega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Motokom, Komisij-
ski posli in posredništvo, d.o.o., Kidričeva
42, Rogaška Slatina, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2001

St 3/2001 S-43997
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

3/2001 z dne 14. 2. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Go-
stinstvo, d.o.o., Brezno 79, Podvelka,
matična številka 5107024, šifra dejavnosti
55301.

II. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:
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– Ferkmes, d.o.o., v stečaju, Tržaška
23, Maribor,

– Drago Matjašič, Pesnica pri Mariboru
48, Pesnica pri Mariboru,

– Povrtnina, d.d., Maribor, Tržaška ce-
sta 33, Maribor,

– B.M., d.o.o., Pesnica 59/e, Pesnica
pri Mariboru,

– Katarina Jezeršek kot predstavnica
sveta delavcev.

III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi univ. dipl. jur. Miran Kos, odvetnik iz
Raven na Koroškem, Koroška cesta 14.

IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno de-
sko sodišča, poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi, in sicer v 30 dneh po objavi oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v Ura-
dnem listu RS ter jo kolkovati s 5% sodno
takso od višine prijavljene terjatve, vendar
največ 30.000 SIT. Prijava mora obsegati
firmo in sedež upnika, pravno podlago terja-
tve in njeno višino ter dokaze o obstoju ter-
jatve.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (14. 2.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku po-
stopka prisilne poravnave na podlagi prav-
nih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma de-
leže, pod pogojem, da bo prisilna poravna-
va potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku
5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji ter-
jatve v delnice oziroma deleže, vendar naj-
kasneje do začetka naroka za prisilno po-
ravnavo.

V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve dru-
gih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 2. 2001

St 27/2000 S-43998
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Železarna Jesenice,
d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice, ki
bo dne 5. 4. 2001 ob 13. uri, v sobi
014/klet tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni te-
ga sodišča v času uradnih ur, vsak ponede-

ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob
sredah tudi popoldne od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 2. 2001

St 250/2000 S-44002
To sodišče je s sklepom z dne 5. 2.

2001 pod opr. št. St 250/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom La
Frutta Import-Export, d.o.o., Litijska 263,
Ljubljana-Dobrunje, matična številka
5924235, šifra dejavnosti 51.310.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (5. 2.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Olga Tanko iz Ribnice.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Zeilberger fruit service, d.o.o., Parti-
zanska cesta 6, Maribor,

– Intereuropa, d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper,

– Factor banka, d.d., Železna cesta 16,
Ljubljana,

– Ital – export, s.r.l., Ortomercato – Pa-
diglione D-Stand 20137 Milano,

– Eržebet Šimonić, predstavnica delav-
cev, Bratovševa ploščad 28, Ljubljana.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 5. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

St 113/2000 S-44003
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Majčev dvor, d.o.o., Indus-
trijska cesta 3, Radomlje, za dne 14. 3.
2001 ob 10. uri, v sobi 307/III tega sodi-
šča.

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 14. 2. 2001

St 27/2000 S-43995
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 27/2000 sklep z dne 15. 2.
2001:

Stečajni postopek nad dolžnikom Mizar-
stvo Skala, d.o.o., Tovarniška 5, Sloven-
ske Konjice, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Mizarstvo Skala,
d.o.o., Tovarniška 5, Slovenske Konjice, iz
sodnega registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2001

St 255/2000 S-44042
To sodišče je s sklepom z dne 5. 2.

2001 pod opr. št. St 255/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom IN-
DOV, družba za industrijo ovitkov, d.d.,
Poljanska 55, Ljubljana, matična številka
5129737, šifra dejavnosti 22.250.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (5. 2.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Toš, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Glotta nova, d.o.o., Poljanska 95,
Ljubljana,

– BB Trading, Bogojina 2a, Bogojina,
– Štefan Strašek, s.p., Stari trg 11, Slo-

venske Konjice,
– Maing, d.o.o., Letališka 16, Ljubljana,
– Emil Samilagič, Linhartova 88, Ljublja-

na, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 5. 2. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 2. 2001
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St 55/93-289 S-44043
Po 169. členu Zakona o prisilni porav-

navi, stečaju in likvidaciji, se stečajni posto-
pek nad dolžnikom ELRAD Profesionala
Gornja Radgona, d.o.o., v stečaju, Gor-
nja Radgona, Ljutomerska št. 28, zaklju-
či.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 2. 2001

St 53/93-272 S-44044
Po 169. členu Zakona o prisilni porav-

navi, stečaju in likvidaciji, se stečajni posto-
pek nad dolžnikom ELRAD KABLI Gornja
Radgona, d.o.o., v stečaju, Gornja Rad-
gona, Ljutomerska št. 28, zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 2. 2001

St 24/2000-30 S-44045
Po drugem odstavku 99. člena Zakona

o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom Kuplen,
Podjetje za gostinstvo in turizem Raden-
ci, d.o.o., Radenci, Kerenčičeva ulica št.
2, zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 2. 2001

St 23/97 S-44046
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajni zadevi opravilna številka St
23/97, nad stečajnim dolžnikom Grafika,
Grafično podjetje Prevalje, p.o. – v ste-
čaju, ki bo dne 28. 3. 2001 ob 10.30, v
sobi številka 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 9, v času
uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 2. 2001

St 26/99-21 S-44047
To sodišče je s sklepom opr. št. St

26/99 z dne 7. 2. 2001 ustavilo nadaljnje
vnovčenje razdelitvene mase in zaključilo
likvidacijski postopek nad podjetjem Scor-
pio – Donko & Co, Trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.n.o. – v likvida-
ciji, Limbuš, Lackova cesta 168, ker bi
nadaljnja izvedba postopka povzročila ne-
sorazmerne stroške.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 2. 2001

St 89/2000 S-44151
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. 89/2000 sklep z dne 15. 2. 2001:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: ARIS, Foto studio, d.o.o., Celje,
Vodnikova 7, Celje.

Odslej se firma glasi: ARIS, Foto studio,
d.o.o., Celje, Vodnikova 7, Celje – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerih teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. maja 2001 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 15. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2001

St 81/2000 S-44152
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. 81/2000 sklep z dne 15. 2. 2001:
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom: Konus, Kemijska in usnjarska
predelovalna industrija, d.o.o., Mestni
trg 18, Slovenske Konjice.

Odslej se firma glasi: Konus, Kemijska
in usnjarska predelovalna industrija, d.o.o.,
Mestni trg 18, Slovenske Konjice – v steča-
ju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič, s.p., Arja vas 1, Petrov-
če.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerih teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-

met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. maja 2001 ob 14. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 15. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2001

St 15/2000-40 S-44156
Po 99/2 členu Zakona o prisilni porav-

navi, stečaju in likvidaciji, se stečajni posto-
pek nad dolžnikom Micron, Proizvodnja
in trgovina Dolnja Bistrica, d.o.o., Dolnja
Bistrica št. 1/a, zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 2. 2001

St 2/2001 S-44165
To sodišče je s sklepom oprav. št. St

2/2001 z dne 16. 2. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Gastrospeim-De-
sing, storitve, svetovanje, proizvodnja in
prodaja, posredovanje, eksterier in
oprema, interier, inventar, marketing,
d.o.o., Remčeva 7, Ptuj.

Odslej firma glasi Gastrospeim-Desing,
storitve, svetovanje, proizvodnja in prodaja,
posredovanje, eksterier in oprema, interier,
inventar, marketing, d.o.o., Remčeva 7, Ptuj
– v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Cesta na Roglo 11/g,
Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica, dolžniki pa naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 8. 5. 2001
ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 2. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 2. 2001

St 47/2000 S-44166
To sodišče je s sklepom št. St 47/2000

z dne 14. 2. 2001 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Cvet, trgovina, storitve in finančni inže-
niring, d.o.o., Ulica Mladinskih delovnih
brigad 7, Leskovec pri Krškem, matična
številka 5579376, šifra dejavnosti 011313.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 2. 2001
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St 44/2000 S-44168
To sodišče je s sklepom št. St 44/2000

z dne 14. 2. 2001 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
B Tehna, trgovina na debelo in drobno
Brežice, d.o.o., Finžgarjeva 15, Brežice,
matična številka 5329523, šifra dejavnosti
110303.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 2. 2001

St 43/2000 S-44169
To sodišče je s sklepom št. St 43/2000

z dne 14. 2. 2001 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom Si-
esta, trgovina in storitve, d.o.o., Lesko-
vec, Pot na Črnile 11, Leskovec, matična
številka 5770297, šifra dejavnosti 110303.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 2. 2001

St 29/2000 S-44170
To sodišče je s sklepom št. St 29/2000

z dne 14. 2. 2001 na podlagi prvega od-
stavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj za-
ključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Gozdna – Proizvodno trgovsko podjetje,
d.o.o., Boštanj, Boštanj 97, matična šte-
vilka 5562368, šifra dejavnosti 070224.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 2. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 119 z dne
22. 12. 2000, stran 11177, IZ-16579, se
popravi opravilna številka, ki se pravilno gla-
si: I 38/98. Tudi znesek izterjave za rubež
nepremičnine je napačen in se pravilno gla-
si: 81.090 DEM.

Z 2000/00047 IZ-1716
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ajdovščini opr. št. Z 2000/00047 z dne
8. 12. 2000, je bila v zadevi zavarovanja
denarne terjatve upnika Factor banka, d.d.,
Ljubljana in dolžnika ter zastavitelja Europe-
an collestions notranja in zunanja trgovina,
d.o.o., Ajdovščina, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnika v višini 20.000 USD s
pp, zarubljena dne 8. 12. 2000 nepremič-
nina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
poslovni prostor v nadstropju poslovno-sta-
novanjskega objekta 5 pod št. 7/I, v izmeri
47 m2, na naslovu Goriška cesta 25, Ajdov-

ščina, stoječega na parc. št. 1016, 1017,
1081/1, 1694, 1018/2, 1318/1,
1311/1, 1319/1, vse k.o. Ajdovščina in je
last dolžnika in zastavitelja, na podlagi po-
godbe št. 24/5-91 z dne 6. 8. 1992, skle-
njene med SGP Primorje, p.o., Ajdovščina,
kot prodajalcem in dolžnikom in zastavite-
ljem kot kupcem, overjene pri Temeljnem
sodišču v Novi Gorici, enoti v Ajdovščini,
dne 29. 9. 1992 pod OV št. I 806/92.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 1. 2001

Z 2000/00040 IZ-1717
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ajdovščini, opr. št. Z 2000/00040 z dne
8. 12. 2000, je bila v zadevi zavarovanja
denarne terjatve upnice Nove KBM, d.d.,
Področje Nova Gorica in dolžnika ter zasta-
vitelja Primtex, proizvodno trgovsko podje-
tje Budanje, d.o.o., zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice v višini 6,000.000 SIT
s pp, zarubljena dne 8. 12. 2000 nepre-
mičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer poslovni prostor v pritličju stanovanj-
skega bloka Tovarniška ulica 3/A v Ajdov-
ščini, ki stoji na parc. št. 1323, k.o., Ajdov-
ščina, ki je sestavljen iz prostora v izmeri
10,92 m2, prostora v izmeri 26,40 m2, skla-
dišča v izmeri 1,92 m2 in sanitarij v izmeri
11,59 m2, skupno torej 50,83 m2, in je last
dolžnika in zastavitelja, na podlagi prodajne
pogodbe št. 363-92/92-93 z dne 14. 6.
1993, sklenjene med prodajalcem RS, Ob-
čino Ajdovščina, Izvršni svet skupščine ob-
čine Ajdovščina in zastaviteljem in dolžni-
kom, overjene pri notarki Lauri Čermelj v
Ajdovščini, pod OV št. 755/96.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 31. 1. 2001

Z 145/2000 IZ-1710
Na podlagi pravnomočnega sklepa o za-

varovanju Okrajnega sodišča v Brežicah opr.
št. Z 145/00 z dne 30. 10. 2000, so bile v
zadevi zavarovanja denarne terjatve upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana ter dolžnika Prodeks,
trgovina in storitve, d.o.o., Brežice, Šentle-
nart 71, Brežice in zastavitelja Pavičić Josi-
pa in Pavičić Irene, oba Stiplovškova 6, Bre-
žice, v višini 5,000.000 SIT s pp, dne 19. 1.
2001 zarubljene nepremičnine, ki niso vpi-
sane v zemljiško knjigo, in sicer dvosobno
stanovanje v izmeri 67,52 m2, ki stoji na
parc. št. 356, vl. št. 858, k.o. Brežice, sta-
novanje številka 1, v pritličju stanovanjske-
ga bloka na naslovu Stiplovškova 6, Breži-
ce, ki je last zastaviteljev.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 24. 1. 2001

Z 2000/454 IZ-1336
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/454 z dne 22. 1. 2001 v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, zoper dolžnika Preme-
na, d.o.o., Na zelenici 10, Celje, in proti
zastavitelju Kranjc Bojanu, Ul. frankolovskih
žrtev 28, Celje, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice do dolžnika v višini
12,000.000 SIT s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki z ustanovitvijo zastavne pravice

na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, dvoinpolsobnega stanovanja, v
skupni izmeri 54,81 m2, v 4. nadstropju
stanovanjskega bloka Na zelenici 10, v Ce-
lju, katerega lastnik je Krajnc Bojan, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12.
1996.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 1. 2001

Z 2000/00363 IZ-1730
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/363 z dne 1. 2. 2001, v
izvršilni zadevi upnika Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije, d.d., Trg repu-
blike 3, Ljubljana, zoper dolžnico in zastavi-
teljico Energetiko Celje, d.o.o., Smrekarje-
va 1, Celje, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve upnice do dolžnice v višini 49,700.000
SIT s pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-
ninah, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, na
podlagi sporazuma strank, po 251. členu
ZIZ opravilo rubež in popis nepremičnine,
poslovnih prostorov, ki se nahajajo v trgov-
sko poslovnem objektu v Novi vasi, Smre-
karjeva ul. 1, Celje, v skupni izmeri
1.308,50 m2, in obsegajo klet v izmeri
425 m2; pritličje v skupni izmeri 179,25 m2,
v katerem so elektrodelavnica v izmeri
26 m2, monterska delavnica v izmeri
26,80 m2, varilnica v izmeri 26,20 m2, skla-
dišče v izmeri 25,50 m2, hodnik v izmeri
11,30 m2, pisarna v izmeri 14,60 m2, pro-
stor za kadilce v izmeri 11,20 m2, sanitarije
moške v izmeri 7,90 m2, garderoba v izmeri
14 m2 in stopnišče v izmeri 16,75 m2; po-
slovne prostore v skupni izmeri 124,40 m2,
ki se nahajajo v 1. nadstropju in obsegajo:
pisarno v izmeri 14,85 m2, pisarno v izmeri
27 m2, pisarno v izmeri 29 m2, del hodnika
v izmeri 13,35 m2, sanitarije ženske v izme-
ri 5,60 m2, sanitarije moške v izmeri
5,60 m2, stopnišče v izmeri 9,70 m2, ho-
dnik v izmeri 10 m2, prehod v izmeri
9,30 m2, in poslovne prostore v izmeri
579,85 m2, v 2. nadstropju, katerih je la-
stnik dolžnik kot zastavitelj na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 31. 12. 1997.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2001

Z 23/2000 IZ-1352
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v obliki neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št.
SV 1788/00 z dne 26. 10. 2000 in sklepa
o zavarovanju tega sodišča opr. št. Z
23/2000 z dne 14. 11. 2000, so bili po-
slovni prostori s komercialno oznako D in E
v izmeri 67,37 m2, zgrajeni v objektu stara
gimnazija v Starem trgu, stoječem na zemlji-
šču parc. št. 95 in 704, k.o. Stari trg, s
pripadajočo solastninsko pravico na funkci-
onalnem zemljišču in na skupnih delih, ob-
jektih in napravah poslovnega objekta, ki so
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last dolžnice Marjete Lahajnar s.p., Cesta
19. oktobra 54, Stari trg pri Ložu in zastavi-
telja Aleša Kraševca, Pudob 11a, Stari trg
pri Ložu, vsakega do ene polovice, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene pri notar-
ki Dragi Intihar pod opr. št. SV 230/00 z
dne 10. 8. 2000 s prodajalcema Sonjo in
Jožetom Funda, oba Iga vas 27a, Stari trg
pri Ložu, na naroku dne 12. 1. 2001, za-
rubljeni v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 12. 1. 2001

Z 2001/00010 IZ-1691
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00010, ki ga je dne 26. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru z ozna-
ko št. 2, v pritličju objekta na Rojski cesti
18D, na parc. št. 4971 in 4060/2, k.o.
Domžale, v izmeri 26,68 m2, ki je last za-
stavnih dolžnikov, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale, d.d., Domžale, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, Domžale, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrožno sodišče v Domžalah
dne 26. 1. 2001

Z 2000/00398 IZ-1711
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00398, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 11, ki se na-
haja v drugem nadstropju na jugozahodnem
delu objekta, v tlorisni izmeri 80,47 m2,
kletno shrambo št. 21, v izmeri 3,15 m2 in
eno parkirno mesto v garažni kleti, s sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah ter funkcionalnem zemljišču,
ki službi objektu kot celoti, ki se nahaja v
večstanovanjskem objektu, stoječem na
parc. št. 3134, 3103/1, 3104/3, 3130/5,
3136, vse k.o. Domžale, ki je last dolžnika,
zastavna pravica v korist upnice SKB ban-
ke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 90.379,96
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 1. 2001

Z 2001/00003 IZ-1712
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00003, ki ga je dne 25. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih (lokal,
skladišče, pisarna, sanitarije), v skupni izme-
ri 294,78 m2, v pritličju trgovsko stanovanj-
skega bloka L-3 v Mengšu, ki je sedaj ozna-
čen z naslovom Mengeš, Kolodvorska 2 in
stoji na zemljišču parc. št. 130, k.o. Men-
geš, h katerem kot funkcionalno zemljišče
pripada parc. št. 131/1, k.o. Mengeš. Po-
slovnim prostorom pripada tudi sorazmeren
solastniški delež na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču objekta, v katerem se naha-
ja, ki je last dolžnika, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celo-

vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,000.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 1. 2001

Z 4/2001 IZ-1354
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika Janeza Dimic zaradi zavarova-
nja denarne terjatve dolžnikov Martinjak Ta-
nje in Podgoršek Aleša v višini 8,343.000
SIT s pp in 1,957.000 SIT s pp pod pogoji
iz neposredno izvršljivega notarskega zapi-
sa opr. št. SV 613/00 z dne 22. 12. 2000,
in sicer na stanovanju št. 9 v izmeri
54,75 m2 z balkonom v izmeri 15,15 m2 in
shrambo K 26 v izmeri 6 m2, ki se nahaja v
1. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Kamniku na parc. št. 1381/1, 1384/3 in
1382/4, k.o. Podgorje, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stoji ta stavba in na funkcionalnem zemlji-
šču ter na skupnih delih, objektih in napra-
vah.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnik za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 1. 2001

Z 2/2001 IZ-1355
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika Janeza Dimic zaradi zavarova-
nja denarne terjatve dolžnice in zastavitelji-
ce Romane Gajšek v višini 5,100.000 SIT s
pp in 1,700.000 SIT s pp pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. SV 612/2000 z dne 22. 12. 2000,
in sicer na stanovanju, ki se nahaja v stano-
vanjski stavbi v Kamniku, stanovanjski kom-
pleks K-6 Utok, soseska Mali grad št. 216,
ki se nahaja v 2. nadstropju stavbe, ki stoji
na parc. št. 158, k.o. Kamnik, s pripadajo-
čo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stoji ta stavba in na funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnik za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 1. 2001

Z 2000/02171 IZ-1337
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02171, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 84, v skupni
izmeri 34,77 m2, ki se nahaja v VII. nadstro-
pju stanovanjskega bloka na naslovu Rusja-
nov trg 6, Ljubljana, ki je last dolžnika na
podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 11.
2000, sklenjene s prodajalcem Rudič Dani-
jelom, Celovška 185, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Banke Domžale,
d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

Z 2000/02215 IZ-1338
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02215, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 9, ki se naha-
ja v 7. nadstropju stanovanjskega objekta
na naslovu Brodarjev trg 3, v skupni izmeri
46,70 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah stanovanjskega objekta, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe št.
5-7/92 z dne 10. 7. 1992, sklenjene s pro-
dajalcem ŽG – Podjetje za vzdrževanje že-
lezniških vozil Ljubljana – Moste, Zaloška
217, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

Z 2000/02443 IZ-1341
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02443, ki ga je dne 18. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem objektu
05D02S, ki stoji na parc. št. 1065/2 in
1066/8, vse k.o. Zg. Šiška, št. vložka
1767, v skupni izmeri 101,87 m2, kar pred-
stavlja poslovni prostor, shrambo in garažo,
ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe št.
7300361132 z dne 3. 11. 2000, sklenje-
ne s prodajalcem Imos Inženiring, d.d., Ljub-
ljana, Linhartova 13, zastavna pravica v ko-
rist upnice Banke Domžale, d.d., Ljubljan-
ska 62, Domžale, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 1. 2001

Z 2000/02287 IZ-1342
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02287, ki ga je dne 18. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na sejni dvorani v skupni izme-
ri 107,73 m2, ki se nahaja v poslovnem
objektu na naslovu Linhartova 11 v Ljublja-
ni, s sorazmernim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah stavbe ter stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem
na parc. št. 1926/3 vpisani v vl. št. 2667,
k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe z dne 11. 8. 2000, skle-
njene s prodajalcem Petrol, d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 17,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

Z 2000/01971 IZ-1344
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01971, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
143, v XIX. nadstropju stanovanjskega blo-
ka v Ljubljani, Vojkova 91, v izmeri
35,33 m2, s pripadajočimi skupnimi prosto-
ri, deli, objekti in napravami stanovanjskega
bloka, ki je last dolžnika, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 18. 9. 2000, sklenjene
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s prodajalko Hrast Janjo, Vojkova c. 91,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika
Volksbank Ljudska banka, d.d., Miklošiče-
va 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 25.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

Z 2000/02199 IZ-1348
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02199, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru (loka-
lu) št. a 18/II in a 19/II, v galerijski etaži, v
približni izmeri 70,50 m2, v poslovno-trgov-
skem objektu Tržnica Koseze, ki je last za-
staviteljev, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 8. 7. 1992 in aneksa št. 1, k prodajni
pogodbi z dne 16. 7. 1992, sklenjenih s
prodajalcem ING, p.o., Ljubljana, Celovška
136, zastavna pravica v korist upnika Vol-
ksbank Ljudska banka, d.d., Miklošičeva
30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 34,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

Z 2000/02338 IZ-1349
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02338, ki ga je dne 18. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 111, v sku-
pni izmeri 83,81 m2, ki se nahaja v M. nad-
stropju stanovanjskega bloka, na naslovu
Prušnikova 11, ki stoji na parc. št. 926/9,
k.o. Šentvid, ki je last zastaviteljev, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-532/91 z dne 15. 11. 1991,
sklenjene s prodajalko Republiko Sloveni-
jo, zastavna pravica v korist upnice Banke
Domžale, d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

In 2000/00586 IZ-1353
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnice Metalke, stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, zoper
dolžnika Grkinič Darka, Prijateljeva 16, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 251.350 SIT s pp, na
podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In
2000/00586 z dne 3. 10. 2000, zarubilo
štirisobno stanovanje št. 6, v izmeri 118,13
m2, na naslovu Prijateljeva 16 v Ljubljani.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

Z 2000/02221 IZ-1358
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02221, ki ga je dne 19. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 25, v pritli-
čju, stopnišče III, stanovanjske hiše v Ljub-
ljani, Porentova 1, v skupni izmeri 93,22
m2, ki je last zastavitelja, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
18/91 z dne 14. 11. 1991, sklenjene s
prodajalcem ŽG Fersped, p.o., Ljubljana,
Parmova 37, zastavna pravica v korist upni-

ce Banke Domžale, d.d., Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2001

Z 2001/00011 IZ-1360
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00011, ki ga je dne 23. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na lokalu št. 3, kava bar v PGH
Kozolec po katalogu poslovnih prostorov v
PGH Kozolec, št. projekta 698 z dne 26. 6.
1997, s površino 59,34 m2, v pritličju pavi-
ljona 1, ki leži na parc. št. 2430, 2440,
2449 ter delih parc. št. 2431, 2434, 2439,
244, 2443, 2444, 2450/1, vse k.o. Ajdov-
ščina, last dolžnika na podlagi pogodbe št.
02-779, sklenjene dne 21. 9. 1998 z Me-
stno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljublja-
na, ter na poslovnem prostoru PP1 v izmeri
71,50 m2 in dodatnimi prostori: pisarna št.
1 in pisarna št. 2, v izmeri 12,29 m2, kar
vse se nahaja v PGH Kozolec, v I. nadstro-
pju paviljona 1, ki leži na parc. št. 2430,
2440, 2449 ter delih parc. št. 2431, 2434,
2439, 244, 2443, 2444, 2450/1, vse k.o.
Ajdovščina, ki je last dolžnika na podlagi
prodajne pogodbe št.
10-LPGH0779-PI-PP-1 z dne 29. 6. 1999,
sklenjene s prodajalcem ZIL Inženiring, d.d.,
Kersnikova 10, Ljubljana, zastavna pravica
v korist upnika Hypo Alpe Adria Bank, d.d.,
Trg osvobodilne fronte 12, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
60,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2001

Z 2000/02160 IZ-1361
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02160, ki ga je dne 23. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 16, z oznako D 11, v skupni izmeri
73,15 m2, na naslovu Mlinska pot 5, Ljub-
ljana, v soseski BS 111/1, BS 112/1,
Gmajna – Črnuče, v bloku B-55, ki se naha-
ja v Črnuški gmajni, s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
deležu bloka, vpisanih na parc. št. 276/1 in
274, k.o. Črnuče, ki je last zastaviteljev, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
15. 9. 1992, sklenjene s prodajalcem Si-
binčič Slobodanom in Sibinčič Katarino iz
Ljubljane, zastavna pravica v korist upnice
Slovenske investicijske banke, d.d., Čopo-
va 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 700.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2001

In 00/00585 IZ-1701
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 00/00585 z dne 18. 12.
2000, je bil dne 23. 1. 2001 opravljen v
korist upnice Metalke, stanovanjske stori-
tve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež
enosobnega stanovanja v izmeri 42,28 m2,
s št. 27, na naslovu Linhartova 5 v Ljubljani,
last dolžnice Zalaznik Pirc Špele.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

In 00/00584 IZ-1706
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 18. 12. 2000,
opr. št. In 00/00584, je bil dne 23. 1. 2001
opravljen v korist upnice Metalke, stano-
vanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljub-
ljana, rubež enosobnega stanovanja v izme-
ri 39,46 m2, št. 17, na naslovu Glavarjeva
56 v Ljubljani, last dolžnice Verbič Melite.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

Z 2000/02236 IZ-1713
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02236 z dne 18. 1. 2001,
je bil poslovni prostor št. 12 s pritiklinami, v
izmeri 244,02 m2, na naslovu Linhartova 9,
Ljubljana, v pritličju stanovanjsko-trgov-
sko-poslovnega objekta Plava Laguna, ki je
last dolžnika ZTS, družba za zastopanje, tr-
govino in svetovanje, d.o.o., Rožna dolina
c. I/13, Ljubljana, v celoti z dnem 18. 1.
2001 zarubljen v korist upnika Volksbank –
Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2001

In 00/00457 IZ-1714
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 15. 12. 2000,
opr. št. In 00/00457, je bil dne 23. 1. 2001
opravljen v korist upnice Stanovanjske za-
druge Emona, z.o.o., Letališka 5, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 29, na naslovu Topni-
ška 45, Ljubljana, v IV. nadstropju zgradbe,
v izmeri 44,20 m2, last dolžnika Škrjanc
Jožefa.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

Z 2000/01264 IZ-1687
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2000/01264 z dne
23. 1. 2001, je bila ustanovljena na dvoin-
polsobnem stanovanju št. 6, v Zdravkovi ul.
16, v Mariboru, v izmeri 68,83 m2, ki še ni
vpisana v zemljiški knjigi in je etažna lastni-
na in se nahaja v I. nad. objekta A lamela
vzhod, skupaj z ustreznim solastniškim de-
ležem na skupnih objektih, delih in napra-
vah ter na stavbnem in funkcionalnem zem-
ljišču, stoječem na parc. št. 2106/1 vl. št.
2912, vse k.o. Pobrežje, last Denica Bolči-
na do celote, vse v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružnica
Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
11,800.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2001
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Z 7/2001 IZ-1738
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 7/2001, ki ga je dne 2. 2. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 46, v stano-
vanjski hiši v Murski Soboti, Vrtna ulica 6, ki
stoji na parc. št. 1024, pripisani k vl. št.
3100, k.o. Murska Sobota, v skupni izmeri
95,06 m2, ki je last zastavitelja na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene dne 9. 11. 2000
s prodajalko Draškovič Dragico iz Murske
Sobote, zastavna pravica v korist upnice
Pomurske banke, d.d., Murska Sobota,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 2. 2001

Z 6/2001 IZ-1739
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. Z 6/2001, ki ga je dne 2. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju opr. št. Z
6/2001, ki ga je dne 2. 2. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 21, v sed-
mem nadstropju v Murski Soboti, Kocljeva
14/g, stoječem na parc. št. 1020, pripisa-
ni k vl. št. 2670, k.o. Murska Sobota, v
skupni izmeri 53,38 m2, ki je last dolžnice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o pro-
daji stanovanja, sklenjene dne 20. 12.
2000 s prodajalko Biserko Ilin iz Murske
Sobote, zastavna pravica v korist upnice
Pomurske banke, d.d., Murska Sobota,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 2. 2001

Z 2000/0229 IZ-1702
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve opr. št. Z
2000/0229 z dne 12. 12. 2000, je na po-
slovnem prostoru v Novem mestu na No-
vem trgu, kare L, poslovni objekt B, ki se-
stoji iz poslovnega prostora, skladišča in
dveh parkirnih mest, predelanih v poslovni
prostor, v skupni izmeri 120,41 m2, kar v
naravi predstavlja gostinski lokal Kapucin-
ka, ki je last zastaviteljev po prodajni pogod-
bi z dne 15. 12. 1994, sklenjeni z Danie-
lom Carom kot prodajalcem, z rubežem pri-
dobljena zastavna pravica v korist upnika
Hypo Leasing, d.o.o., Ljubljana, Trg OF 12,
za znesek 6,596.913,60 ATS, v tolarski
protivrednosti, po prodajnem podjetniškem
tečaju Nove Ljubljanske banke, d.d., s pp,
razvidnimi iz citiranega sklepa o zavarova-
nju.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 12. 2000

Z 2000/00010 IZ-1703
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št.
SV 2053/99 z dne 21. 12. 1999, notar-
skega zapisa sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št.

SV 2054/99 z dne 21. 12. 1999 in sklepa
tega sodišča, opr. št. Z 2000/00010 z dne
27. 10. 2000, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
se zarubi trisobno stanovanje v drugem nad-
stropju, v skupni izmeri 70,10 m2, ki sestoji
iz kuhinje v izmeri 3,60 m2, treh sob v izme-
ri 17,60 m2, 16 m2 in 13,60 m2, kopalnice
v izmeri 3,80 m2, WC v izmeri 1,60 m2,
shrambe v izmeri 1,50 m2, predsobe v izme-
ri 4 m2, terase v izmeri 0,65 m2 in pomož-
nih prostorov v izmeri 6,45 m2, s solastnin-
sko pravico na skupnih prostorih, objektih
in napravah ter funkcionalnem zemljišču sta-
novanjske hiše v Novem mestu na naslovu
Jakčeva 11 (prej Majde Šilc 11), stoječe na
parc. št. 180, vl. št. 1211, k.o. Kandija,
pridobljeno na podlagi kupoprodajne po-
godbe o nakupu in prodaji stanovanja, skle-
njene med Občino Novo mesto, kot proda-
jalcem in Djordjem Vučkovićem, Majde Šilc
11, Novo mesto, kot kupcem, dne 14. 11.
1991 overjene pri notarju Andreju Tiranu iz
Novega mesta z dne 22. 12. 1999, št. OV
5742/99.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 12. 2000

Z 2000/00278 IZ-17282
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št.
SV 403/00 z dne 18. 9. 2000 in sklepa
tega sodišča opr. št. Z 2000/00278 z dne
27. 10. 2000, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
se zarubi del stanovanja številka 4, v I. nad-
stropju stanovanjskega bloka Ulica Slavka
Gruma 16, Novo mesto, ki stoji na parc. št.
866/10, vl. št. 808, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, kar v naravi predstavlja dnevno sobo
v izmeri 17,62 m2 in ložo s korekcijskim
faktorjem v izmeri 2,75 m2, pridobljeno na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Branko Bukovec, roj. 11. 10. 1954, Novo
mesto, Ulica Slavka Gruma 16, kot proda-
jalko in Mihaelom Živcem, roj. 1. 6. 1966,
Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 16, kot
kupcem, dne 18. 4. 1996, overjene pri
notarju Andreju Tiranu iz Novega mesta, dne
22. 4. 1996.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2000

Z 179/2000 IZ-1692
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1434/00 z
dne 15. 12. 2000, zaradi zavarovanja upni-
kove denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini v lasti zastavitelja, zarubi po-
slovni prostor v stavbi z naslovom Izola, Ver-
dijeva ulica števika 4, stavba stoječa na stav-
bni parceli št. 1118, v naravi stavbišče s
hišo Verdijeva ulica 4, v izmeri 85 m2, in
dvorišče v izmeri 5 m2, vse vpisano v vl. št.
320, k.o. Izola - mesto, v naravi poslovni
prostor v pritličju objekta Verdijeva 4, v izme-
ri 40,14 m2, pridobljenem na podlagi
pogodbe o prodaji poslovnega prostora v
Izoli, Verdijeva 2 in 2A ter Verdijeva 4,

sklenjene med Občino Izola in ART &
VIDEO, d.o.o., dne 7. 5. 1997, sedaj Napi-
ca, storitve, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Verdijeva ulica 2, Izola.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 24. 1. 2001

In 44/99 IZ-1718
In 22/2000

Okrajno sodišče v Tolminu je v izvršilnih
zadevah ml. Sergeja Udovča, Galjevica 11,
Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica
– mati Jadranki Badovinac, stanujoča na
istem naslovu, ki ju zastopa odv. Tjaša An-
dree Prosenc iz Ljubljane, Wolfova 1, zoper
dolžnika Aljošo Udovča, nazadnje stanujo-
čem Ljubljana, Šišenska 31, sedaj nezna-
nega prebivališča, zaradi izterjave preživni-
ne v znesku 3,289.556,90 SIT s pripadki in
v znesku 332.472,50 SIT s pripadki na pod-
lagi določb 1. odstavka in 4. točke 2. od-
stavka 82. člena zakona o pravdnem po-
stopku v zvezi s 15. členom zakona o izvrš-
bi in zavarovanju dolžniku Aljoši Udovču,
postavilo za začasno zastopnico Tatjano Li-
pušček, Postaja 13/d, Most na Soči, diplo-
mirano pravnico s pravniškim državnim izpi-
tom, strokovno sodelavko na Okrajnem so-
dišču v Tolminu. Začasna zastopnica bo za-
stopala dolžnika v teh izvršilnih postopkih
vse do takrat, dokler dolžnik sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 2. 2001

Z-149/2000 IZ-1350
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, do dolžnikov Darje in
Darkota Jamnikar, oba stanujoča Šalek 89,
Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodi-
šča opr. št. Z 149/2000 z dne 23. 10.
2000, za zavarovanje denarne terjatve upni-
ce do dolžnikov v višini 4,397.941 SIT s pp
in 3,932.961 SIT s pp, v korist upnice usta-
novljena zastavna pravica na:

– stanovanju št. 4, na naslovu Efenkova
2 v Velenju, ki se nahaja v 1.S nadstropju in
obsega skupno 71,41 m2 ter skupne pro-
store rabe kolesarnice in k tem stanovanju
pripadajoči solastninski delež na ostalih sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši in pripadajočem fun-
kcionalnem zemljišču. Lastnika navedene
nepremičnine sta na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjeni dne
19. 5. 2000 med prodajalcem Sonjo in Ra-
dom Krulejem in kupcema Darkom in Darjo
Jamnikar, dolžnika Darko in Darja Jamni-
kar, vsak do 1/2;

– stanovanju št. 3, na naslovu Efenkova
2 v Velenju, ki se nahaja v 1.S nadstropju in
obsega skupaj 71,41 m2 in prostore sku-
pne rabe kolesarnice, k temu stanovanju
pripadajoči solastninski delež na ostalih sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši in pripadajočem fun-
kcionalnem zemljišču. Lastnika tega stano-
vanja sta na podlagi kupoprodajne pogod-
be o prodaji stanovanja št. 567/03/93-A z
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dne 19. 3. 1993 in aneksa k tej pogodbi z
dne 22. 5. 2000, dolžnika Darko in Darja
Jamnikar, vsak do 1/2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 12. 2000

Oklici o skrbnikih in
razpravah

V P 534/94 SR-409316
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Doris Jarc, v pravdni zadevi tožeče stranke
1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo zastopa Biserka Avsec, Od-
vetnica v Ljubljani, 2. Občina Brezovica, Tr-
žaška 390, Brezovica, 3. Občina Vodice,
Kopitarejv trg 1, Vodice, 4. Občina Ig, Ig 72,
Ig, 5. Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode, 6. Občina Škofljica,
Šmarska 3, Škofljica, ki jih vse zastopa Be-
njamin Turk, odvetnik v Ljubljani, 7. Občina
Dol pri Ljubljani, ki jo zastopa odvetnica Ta-
nja Medvešček iz Ljubljane, 8. Občina Velike
Lašče, 9. Občina Dobrova Polhov Gradec,
10. Občina Horjul, proti toženi stranki 1. Kr-
stu Novkovikču, Cesta Španskih borcev 55/
b, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča,
2. Liljani Zukič 3. Milomirju Zukiču, 4. Alek-
sandru Zukiču, ki ga zastopa zakonita zasto-
pnica Liljana Zukič in 5. Dejanu Zukiču, ki ga
zastopa Liljana Zukič, vsi Cesta Španskih bor-
cev 55/b, Ljubljana, zaradi odpovedi najem-
ne pogodbe in izselitve podstanovalcev, dne
8. 12. 1999 sklenilo:

začasna zastopnica Alenka Kočevar se
razreši dolžnosti začasnega zastopnika v
obravnavani pravdni zadevi.

Prvotoženi stranki Krstu Novakoviču, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Jovanka Vukičević,
Tržaška 2, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala prvo-
toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. V P
534/94, dokler prvotožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem oziroma dokler ji organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 1999

Oklici dedičem

D 312/99 OD-1707
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapu-

ščinski zadevi po pokojnem Antonu Čeliču,
roj. 18. 3. 1884 in umrlem dne 10. 12.
1948, iz Koroške vasi 21, Novo mesto,
izdaja naslednji oklic:

pozivajo se zakoniti dediči pokojnega An-
tona Celiča, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer
Ruži Modič, iz Novega mesta, Koštialova
36, v roku enega leta od dneva objave tega
oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 1. 2001

Oklici pogrešanih

N 21/99 PO-1699
Okrajno sodišče v Krškem je v neprav-

dnem postopku predlagatelja Pungerčar
Stanislava, Dolenja Prekopa 27, Kostanje-
vica na Krki, ki ga zastopa odv. Klakočar
Bojan iz Krškega, zaradi razglasitve za mr-
tvega Pungerčar Ivana, na podlagi 85. čle-
na ZNP objavlja naslednji oklic:

Pungerčar Ivan, roj. 21. 3. 1922, z zad-
njim bivališčem Dolenja Prekopa 12, Kosta-
njevica na Krki, je pogrešan od maja 1945.

Pogrešani Pungerčar Ivan se poziva, da
se v 3 mesecih po objavi tega oklica oglasi
sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo vsi, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da to sporo-
čijo sodišču v 3 mesecih po objavi oklica v
Uradnem listu RS in na oglasni deski.

Kolikor se v odrejenem trimesečnem ro-
ku za oklic pogrešani ne bo oglasil in tudi
ne bo drugih obvestil, ki bi izkazovale, da je
pogrešani še živ, bo sodišče po poteku te-
ga roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 1. 2001

N 34/2000 PO-1362
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagatelja Brovč Vojka, iz Kosta-
njevice na Krasu 43, ki ga zastopa odv. Jele-
na Trunkl iz Nove Gorice, postopek o razgla-
sitvi za mrtvega Trampuž Viktorja, pok. Fran-
ca, roj. 29. 7. 1919 iz Kostanjevice 53, ki ga
zastopa skrbnik za poseben primer Umek
Bruno iz Kostanjevice na Krasu 40.

O pogrešanem razen izpiska iz “Družin-
ske knjige” za družino Trampuž, Kostanjevi-
ca 53 (stara št.), ne obstaja noben drug
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Viktorja Tram-
puž, pok. Franca, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica v Uradnem listu RS, sicer bo po pote-
ku tega roka sodišče pogrešanega razglasi-
lo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 1. 2001

N 32/2000 PO-1366
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagatelja Brovč Vojka iz Kosta-
njevice na Krasu 43, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi za mrtvo Trampuž Emilijo, hči Jo-
žefa, roj. 14. 12. 1896 iz Kostanjevice 53,
ki jo zastopa skrbnik za poseben primer
Umek Bruno iz Kostanjevice na Krasu 40.

O pogrešani razen izpiska iz “Družinske
knjige” za družino Trampuž, Kostanjevica 53
(stara št.), ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Emilije Tram-
puž, hči Jožefa, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica v Uradnem listu RS, sicer bo po pote-
ku tega roka sodišče pogrešano razglasilo
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 1. 2001

N 33/2000 PO-1367
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagatelja Brovč Vojka iz Kosta-
njevice na Krasu 43, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi za mrtvo Trampuž Slavico, hči
Franca, roj. 17. 4. 1921 iz Kostanjevice
53, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer
Umek Bruno iz Kostanjevice na Krasu 40.

O pogrešani razen izpiska iz “Družinske
knjige” za družino Trampuž, Kostanjevica
53 (stara št.), ne obstaja noben drug poda-
tek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešane Slavice Tram-
puž, hči Franca, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega
oklica v Uradnem listu RS, sicer bo po pote-
ku tega roka sodišče pogrešano razglasilo
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 1. 2001

Sodni register

Sklepi o izbrisu po
33. členu ZFPPod

CELJE

Sr-41280
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00477 z dne 14. 2.
2001 pod št. vložka 1/03151/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: KAPLJICA, mednarodno pod-
jetje za trgovino in transport, d.o.o. Pet-
rovče, Levec 35

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Levec 35, 3301 PETROVČE
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: SITAR JOŽE, Rožna dolina

1, 3211 LJUBEČNA, vložek: 1.325 SIT, ne
odgovarja, vstop: 4. 10. 1991; KLINC
NIKO, Podlog 8/b, 3311 ŠEMPETER, vlo-
žek: 1.325 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; BARDUTZKY BORIS, Milčinskega 2,
3000 CELJE, vložek: 1.325 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 11. 3. 1992; SELES MIRKO,
Dobrteša vas 16/e, 3311 ŠEMPETER, vlo-
žek: 1.325 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; ŽVEGLER ZVONKO, Cinkarniška pot
2, 3000 CELJE, vložek: 1.325 SIT, ne od-
govarja, vstop: 11. 3. 1992; MALGAJ HE-
RMAN, Cinkarniška pot 2, 3000 CELJE,
vložek: 50 SIT, ne odgovarja, vstop: 11. 3.
1992; LETONJE MATJAŽ, Efenkova 36,
3320 VELENJE, vložek: 1.325 SIT, ne od-
govarja, vstop: 11. 3. 1992.

Obrazložitev: ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur.list RS št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
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gospodarsko družbo. Pravni pouk: zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Sr-41281
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00478 z dne 14. 2.
2001 pod št. vložka 1/05666/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z nasle-
dnjimi podatki:

Firma: BALKA, Trgovsko, transportno,
obrtno in proizvajalno podjetje d.o.o. Za-
gaj 27, Ponikva pri Grobelnem

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Zagaj 27, 3232 PONIKVA PRI
GROBELNEM

Osnovni kapital: 134.505 SIT
Ustanovitelji: RAVNAK BRANKO, Zagaj

27, 3232 PONIKVA PRI GROBELNEM, vlo-
žek: 134.505 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 3. 1993.

Obrazložitev: ker proti sklepu o začetku
postopka izbrisa ni bil vložen ugovor, je re-
gistrsko sodišče na podlagi prvega odstav-
ka 32. člena Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij (Ur.list RS št. 54/99) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. Pravni pouk: zoper
sklep lahko družbenik oziroma delničar go-
spodarske družbe in upnik gospodarske
družbe v roku 30 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS vložita pritožbo,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Vpisi po ZGD

Izbrisi

MURSKA SOBOTA

Rg-2416
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2001/00063 z
dne 6. 2. 2001 pod št. vložka 1/02048/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5736218
Firma: MEPLAST TRADE, zunanja in

notranja trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: MEPLAST TRADE

d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: DANETA ŠUMENJAKA 13,

9000 MURSKA SOBOTA
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanovitelji: MEPLAST, prerada plastič-

nih masa d.d., MAŽURANIČA 2, ČAKOVEC,
vložek: 60.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
6. 2. 2001; HARI LUDVIK, DANETA ŠUME-
NJAKA 13, 9000 MURSKA SOBOTA, vlo-
žek: 1.440.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
6. 2. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor HARI LUDVIK, DANETA ŠUMENJA-
KA 13, 9000 MURSKA SOBOTA , razreši-
tev: 6. 2. 2001, zastopa brez omejitev.

Razno: Izbris družbe zaradi pripojitve k
prevzemni družbi HAGRO, trgovsko, proiz-
vodno in storitveno podjetje d.o.o., Murska
Sobota, Daneta Šumenjaka 13 (reg.vl.št.
1/00978/00 tuk. sodišča). Pripojitev pri
prevzemni družbi vpisana dne 10.10.2000.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 2830/2000 Rg-1285
Družba NUMERA KREMENŠEK IN

OSTALI, storitveno, trgovsko in proizvo-
dno podjetje, d.n.o., s sedežem Prešer-
nova 4, Radovljica, vpisana na reg. vl. št.
1/5560/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Kremenšek Jože in Kremenšek Olga (prej
Ladan), oba Prešernova 4, Radovljica.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 10. 2000

LJUBLJANA

Srg 13331/2000 Rg-1335
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe K S INTERNATIO-
NAL, d.o.o., podjetje za trgovino in posre-
dništvo, Brezovica, Dragomer, Laze 24, s
sedežem Brezovica, Laze 24, Dragomer,
objavlja sklep:

K S INTERNATIONAL, d.o.o., podjetje
za trgovino in posredništvo Brezovica,
Dragomer, Laze 24, reg. št. vl.
1/26407/00, preneha po sklepu skupšči-
ne z dne 26. 9. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Klobčar Zlata, Brezovi-
ca, Dragomer, Laze 24, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe 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

Srg 1233/97 Rg-6313
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog TEHMO, d.o.o., Kavčičeva
66, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe TEHMO, Podjetje za monta-
žo, obdelavo, varjenje kovinskih, plastičnih
elementov Ljubljana, d.o.o., objavlja sklep:

TEHMO, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/21874/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 2.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Geci Darinka, Remeti-
nec 21 A, Novi Marof, Republika Hrvaška, z
ustanovitvenim kapitalom 4.851,50 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Geci Darinko.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe 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 sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 1997

Srg 13046/2000 Rg-14171
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog SIGMA TRADE, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 183, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe SIGMA TRADE, podjetje
za trgovino, zunanjo trgovino, proizvodnjo,
svetovanje in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska ulica 183, objavlja sklep:

SIGMA TRADE, podjetje za trgovino,
zunanjo trgovino, proizvodnjo, svetova-
nje in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 183, reg. št. vl. 1/22434/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 9. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Perenič Marko, Ljubljana,
Velnarjeva ul. 4, z ustanovitvenim kapitalom
1,820.900 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,820.900 SIT prenese v celoti na Perenič
Marka.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe 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 9. 10. 2000
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Srg 4308/2000 Rg-10212
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe MLADINSKA KNJI-
GA TRGOVINA KNJIGARNA KONZORCIJ
KNJIGOTRŠTVO, izvoz uvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Slovenska cesta 29, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe objavlja sklep:

Družba MLADINSKA KNJIGA TRGOVI-
NA KNJIGARNA KONZORCIJ KNJIGO-
TRŠTVO, izvoz uvoz, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska cesta 29, reg. št. vl.
1/19245/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 1.
2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mladinska knjiga trgo-
vina, d.d., Ljubljana, Slovenska 29, z usta-
novitvenim kapitalom 3,759.000 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2000

MARIBOR

Srg 4625/2000 Rg-9
Družba HADNER, trgovsko, gradbeno

in storitveno podjetje, d.o.o., Pesnica
42, Pesnica pri Mariboru, reg. št. vl.
1/7843-00, katere družbenik je Hadner
Marko, Pesnica pri Mariboru 42, Pesnica
pri Mariboru, po sklepu družbenika družbe
z dne 8. 12. 2000 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Hadner
Marko.

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 31. 1. 2001

PTUJ

Srg 182/99 Rg-10269
Družba DRAVAPLAST, podjetje za iz-

delavo plastičnih proizvodov, trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o., Hardek 40d, Or-
mož, reg. št. vl. 1/9501-00, katere ustano-
vitelj je Vugrinec Stjepan, Radnička 86, Sav-
ska Ves, Čakovec, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 23. 6. 1999 preneha po skraj-
šanem postopku.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Viljem Pograjc preklicujem štampiljko
trodat printy 4912, pravokotne oblike z
vsebino: ELEKTROINSTALACIJE Viljem
POGRAJC, s.p., Laze 9, 1252 VAČE, tel.
0609 331-636, GSM: 041 718-774.
Ob-44048

Medicopharmacia, d.o.o., Ljubljana,
preklicuje žig z naslednjo vsebino: MEDI-
COPHARMACIA d.o.o., Topniška 4a,
LJUBLJANA, 6. Ob-44049

Priglasitveni list

Cvetič Mara, Letoviška pot 30, Porto-
rož – Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-1594/98. gnu-48151

Čurč Anica s.p., Partizanska 6, Mežica,
priglasitveni list, opravilna št. 45-320/94.
gnt-48002

Flego Alma, Gozdna pot 5, Koper –
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-459/94. gnh-47793

Franko Andrej, Franketova 3, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št.
029103/1553/00-35/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gne-47992

Hoxhaj Shaban, Lapajnetova 19, Idrija,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032216/0343/00-21/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gny-48101

Javornik Jože, Ob Radoljni 47, Lovrenc
na Pohorju, priglasitveni list, opravilna št.
064-620/99, izdan dne 20. 9. 1999.
gne-47792

Kočevar Boštjan – strešno kleparstvo
s.p., Partizanska 9, Koper – Capodistria,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
053605/2768/01-27/1996, izdana dne
27. 5. 1996 in 10. 6. 1996. gnb-47795

Komnet Ribič Uroš s.p., Betnavska 13,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-6813/01, izdan dne 7. 1. 2001.
gnf-47791

Korošec Zdenko, Malhnova 26, Mur-
ska Sobota, priglasitveni list, opravilna št.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Vugrinec
Stjepan.

Zoper sklep lahko družbenik, 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 11. 9. 2000

36 0087/94, izdan dne 10. 3. 1994.
gny-48147

Lipovšek Andrej s.p., Kidričeva 32, Ro-
gaška Slatina, priglasitveni list, opravilna
št. 54-0989/95, izdan dne 2. 11. 1995.
gnt-48102

Mlakar Milan, Miševa 20, Domžale, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-847/94, iz-
dan dne 20. 10. 1994. gnx-48198

Mušič Sakib, Kresniški Vrh 31, Kresni-
ce, priglasitveni list, opravilna št.
23-0384/94, izdan dne 28. 12. 1994.
gnz-48196

Mužan Jaka, Ribno, Izletniška 42, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-0991/94,
izdan dne 21. 11. 1994. gnk-47936

Nanut Andraž s.p., Med ogradami 3,
Solkan, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
002911/0146/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnr-48004

Samec Vladimir, Cesta 57, Ajdovščina,
priglasitveni list, opravilna št. 01-1053/97,
izdan dne 26. 11. 1997. gny-47797

Saračević Hajrudin, Župančičeva 2, Me-
tlika, priglasitveni list, opravilna št.
34014994, izdan dne 23. 5. 1994.
gnh-47939

Selčan Srečko, Lešje 1/a, Škofja vas,
obrtno dovoljenje, št.
021988/1713/00-13/95 in odločbo o
obrtnem dovoljenju, izdano dne 6. 3.
1995. gnm-48034

Stopar Jure, Prešernova 22, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
49-0796/96, izdan dne 11. 3. 1996.
gns-48003

Šahmanović Rasim s.p., Pod vrhom 11,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-5496/98, izdan dne 6. 5. 1998.
gnu-48001

Trobevšek Primož, Križ 17/a, Komen-
da, priglasitveni list, opravilna št.
15-1294/98, izdan dne 20. 7. 1999.
gnw-48349

Urh Franc, Javorje 51, Obrov, odločbo
o obrtnem dovoljenju, št.
018237/0622/00-58/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnc-48269

Zavolovšek Jožica, Tacenska cesta
152, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 034089/4456/00-37/1995 –
original, izdana dne 6. 3. 1995.
gnt-47802

Potne listine

Alić Edina, Zaloška cesta 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 520517. gnt-48327

Alkhatib Nadim, Ob sotočju 16, Ljublja-
na, potni list, št. AA 292231, izdala UE
Ljubljana. gnw-47824

Ažman Miha, Ljubljanska 26, Bled, pot-
ni list, št. BA 653968, izdala UE Radovlji-
ca. gni-47988

Benkič Breda, Šmarješke Toplice 174,
Šmarješke Toplice, potni list, št. AA
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165809, izdala UE Novo mesto.
gnv-47950

Benkič Jože, Šmarješke Toplice 174,
Šmarješke Toplice, potni list, št. AA
403016, izdala UE Novo mesto.
gnw-47949

Benkič Jure, Šmarješke Toplice 174,
Šmarješke Toplice, potni list, št. BA
793260, izdala UE Novo mesto.
gnx-47948

Bešter Miha, Škerjančeva ul. 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 707436, izdala UE
Ljubljana. gnt-48352

Bezjak Jožica, Smrtnikova ulica 3, Lju-
bljana, potni list, št. AA 302678, izdala UE
Ljubljana. gnu-48226

Bizjak Ferdinand, Pražakova 20, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 81040, izdala UE
Ljubljana. gnl-47810

Bohinc Janez, Poljane nad Škofjo Loko
15, Poljane nad Škofjo Loko, potni list, št.
BA 545760, izdala UE Škofja Loka.
gnj-48212

Bolka Valerija, Trata 22, Cerklje na Go-
renjskem, potni list, št. AA 345895, izdala
UE Kranj. gni-47838

Borec Igor, Maistrova 10, Maribor, pot-
ni list, št. AA 66009, izdala UE Maribor.
gnn-47908

Borštnar Silva, Cesta talcev 54, Med-
vode, potni list, št. AA 57082, izdala UE
Ljubljana. gno-48182

Brunskole Jasna, Črešnjevci 28, Gor-
nja Radgona, potni list, št. BA 7008, izdala
UE Gornja Radgona. gnu-48026

Brzin Živa, Rjava cesta 31, Ljubljana,
potni list, št. BA 814912, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-47981

Cankar Peter, Partizanska cesta 42,
Škofja Loka, potni list, št. CA 9735, izdala
UE Škofja Loka. gnn-48358

Cilenšek Zoran, Prvomajska 2, Litija,
potni list, št. BA 864048, izdala UE Litija.
gnc-48394

Cvetković Željko, Savlje 50, Ljubljana,
potni list, št. BA 707242, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-48368

Černilec Ivan, Podlubnik 162, Škofja
Loka, potni list, št. CA 9592, izdala UE
Škofja Loka. gnv-48325

Ćehić Indira, Podlubnik 153, Škofja
Loka, potni list, št. AA 581716, izdala UE
Škofja Loka. gnh-47814

Ćumurdžić Marta, Slavniška cesta 3, Hr-
pelje, Sežana, potni list, št. BA 271260,
izdala UE Sežana. gni-48138

Dedič Senad, Ulica Vena Pilona 14, Ko-
per – Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 151400, izdala UE Koper.
gnu-48326

Dimitrijević Danko, Horjulska cesta
140, Ljubljana, potni list, št. BA 973670,
izdala UE Ljubljana. gne-48317

Doberšek Adi, Savinsko 35, Makole,
potni list, št. BA 534042, izdala UE Slove-
nska Bistrica. gnd-47968

Dushaku Ljuljzim, Litijska 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 736107, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-48106

Fabec Natalija, Podgraje 71, Ilirska Bi-
strica, potni list, št. BA 543866, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnq-48230

Fekonja Robert, Kresniške poljane 85,
Kresnice, potni list, št. BA 847677, izdala
UE Litija. gnj-48337

Ferjan Minka, Regentova ulica 18, Lju-
bljana, potni list, št. AA 769864, izdala UE
Ljubljana. gnc-47844

Florjančič Franc, Prešernova 37, Dom-
žale, potni list, št. BA 38829, izdala UE
Domžale. gnh-48239

Gačnik Slavko, Florijanska cesta 19,
Mokronog, potni list, št. BA 317929, izda-
la UE Trebnje. gny-48197

Gale Roman, Polje, Cesta XXX/24a,
Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 827673,
izdala UE Ljubljana. gnj-48062

Gavrilovič Goran, Bertoki, Ulica Ob spo-
meniku 14, Koper – Capodistria, potni list,
št. BA 918989, izdala UE Koper.
gnb-48324

Gavrilovič Goran, Bertoki, Ulica Ob spo-
meniku 14, Koper – Capodistria, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 149567, izdala
UE Koper. gns-48328

Grom Primož, Brezje pri Dobrovi 69,
Dobrova, potni list, št. AA 932067, izdala
UE Ljubljana. gnq-47980

Hafner Mladen, Turkova ul. 11, Medvo-
de, potni list, št. AA 870588, izdala UE
Ljubljana. gnd-48318

Harisch Matjaž, Runkova 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 19300, izdala UE Ljublja-
na. gnt-48302

Horvat Andrej, Hotiza 19, Lendava –
Lendva, potni list, št. AA 728519, izdala
UE Lendava. gnk-47761

Hrapić Rešida, Agrokombinatska 4/a,
Ljubljana, potni list, št. AA 317097, izdala
UE Ljubljana. gnx-48073

Hrovat Gabrijel, Mokrška ulica 51, Lju-
bljana, potni list, št. AA 602444, izdala UE
Ljubljana. gnv-48100

Iršič Steven, Dobrovlje, Ul. Dobrava 54,
Zreče, potni list, št. BA 953038, izdala UE
Slovenske Konjice. gnl-48185

Ivančič Tina, Vandotova ul. 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 172843, izdala UE Ljublja-
na. gnm-47984

Jokić Cvetko, Preska 10, Tržič, potni
list, št. BA 676155, izdala UE Tržič.
gnk-48111

Jokić Djordjo, Preska 10, Tržič, potni
list, št. BA 529950, izdala UE Tržič.
gnw-48024

Jokić Nevena, Preska 10, Tržič, potni
list, št. AA 191662, izdala UE Tržič.
gni-48113

Jolović Dušan, Beljaška ulica 10, Ljub-
ljana, potni list, št. CA 19798, izdala UE
Ljubljana. gnq-47905

Jolović Marija, Beljaška ulica 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 971524, izdala UE
Ljubljana. gnp-47906

Kern Ana, Krvavška 13, Vodice, potni
list, št. AA 247481, izdala UE Ljubljana.
gnd-48343

Kjuder Bogdan, Vurnikova 9, Ljubljana,
potni list, št. AA 936228, izdala UE Ljublja-
na. gnw-48403

Klemenc Frančišek, Trg 156, Prevalje,
potni list, št. AA 740583, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnd-48093

Klemenc Rudolf, Raičeva ul. 99/a, Lju-
bljana, potni list, št. BA 443475, izdala UE
Ljubljana. gnk-48261

Klinar Gašper, Hrušica 37, Hrušica, po-
tni list, št. BA 639359, izdala UE Radovlji-
ca. gnb-48020

Koderman Sonja, Zvonarska 7, Ljublja-
na, potni list, št. AA 447413, izdala UE
Ljubljana. gnj-48312

Kompara Iztok, Goriška ulica 5/a, Še-
mpeter pri Gorici, preklic potnega lista, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 8/2001 z dne 2. 2.
2001. gnf-48091

Kordiš Alojzij, Hrib, Loški potok 16, Lo-
ški Potok, potni list, št. AA 839564, izdala
UE Ribnica. gnr-48379

Korošec Franci Tadej, Begunje pri Cer-
knici 1/d, Begunje pri Cerknici, potni list,
št. AA 096953, izdala UE Cerknica.
gnf-47766

Kostrevc Tomaž, Cankarjeva ulica 23,
Trebnje, potni list, št. AA 331352, izdala
UE Trebnje. gns-47903

Kramberger Ivan, Lendavska 15, Mur-
ska Sobota, potni list, št. AA 733450, iz-
dala UE Murska Sobota. gnq-48130

Kramberger Taja, Gestrinova ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 877108, izdala
UE Ljubljana. gnr-48104

Križaj Matejka, Na peči 24, Ljubljana,
potni list, št. BA 89099, izdala UE Ljublja-
na. gnk-48236

Lah Stanislava, Žerjavec 9, Jesenice,
potni list, št. AA 132782, izdala UE Jese-
nice. gnh-47839

Lasič Erik, Renški trg 7, Renče, potni
list, št. BA 777663, izdala UE Nova Gori-
ca. gnb-47820

Lavrič Antonija, Tolsti vrh 4, Šentjernej,
potni list, št. AA 235713, izdala UE Novo
mesto. gnm-47834

Levac Andreja, Cesta na Markovec 65,
Koper – Capodistria, potni list, št. BA
232491, izdala UE Koper. gnf-47945

Linarič Jan, Šubičeva ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 315356, izdala UE Ljub-
ljana. gni-48388

Lugarič Ivan, Achtenbergstr. 41, 45884
Gelsenkirchen, potni list, št. AA 868532.
gnb-48224

Lugarič Marija, Achtenbergstr. 41,
45884 Gelsenkirchen, potni list, št. AA
868533. gnx-48223

Luštek Luka, Cesta maršala Tita 16, Je-
senice, potni list, št. BA 826425, izdala
UE Jesenice. gnt-48077

Luthar Adrijana, Vučja Gomila 55, Fo-
kovci, potni list, št. BA 971199, izdala UE
Murska Sobota. gnx-47823

Meglič Dragica, Gogalova ulica 9, Kra-
nj, potni list, št. BA 381543, izdala UE
Kranj. gnc-48098
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Mikelj Miha, Papirniški trg 11, Ljublja-
na, potni list, št. BA 206373, izdala UE
Ljubljana. gnv-47975

Miklavc Vesna, Tbilisijska 36, Ljublja-
na, potni list, št. BA 524035, izdala UE
Ljubljana. gnc-48069

Moljk Sebastjan, Ul. Janeza Rožiča 17,
Ljubljana, potni list, št. BA 972157, izdala
UE Ljubljana. gnq-48005

Mrzel Aleš, Tesovnikova 61, Ljubljana,
potni list, št. BA 949596, izdala UE Ljub-
ljana. gny-47972

Najman Mirjana, Vulčeva 22, Ljubljana,
potni list, št. BA 82961, izdala UE Ljublja-
na. gno-47982

Nešič Ivan, Jenkova cesta 9, Velenje,
potni list, št. BA 941013, izdala UE Vele-
nje. gng-47765

Novak Marjan, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 313884, izdala UE
Ljubljana. gnl-48210

Novak Sašo, Aškerčeva ulica 7, Novo
mesto, potni list, št. BA 869528, izdala UE
Novo mesto. gnx-48323

Obid Franc, Pot v čelo 17, Cerkno, po-
tni list, št. BA 250979, izdala UE Idrija.
gnt-48202

Oblak Matej, Prušnikova ulica 19, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 56537, izdala UE
Ljubljana. gnz-48071

Odobašić Almir, Klavčičeva ulica 11,
Kamnik, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 1/2001. gnu-48401

Oven Andreja, Galjevica 29, Ljubljana,
potni list, št. AA 80580, izdala UE Ljublja-
na. gng-48190

Pašič Alen, Vaška pot 10/c, Ljubljana,
potni list, št. BA 973005, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-48235

Pazlar Boštjan, Štihova 9, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 663069, izdala UE Ljublja-
na. gnd-47818

Pehani Vesna, Neubergerjeva 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 437780, izdala UE
Ljubljana. gne-48242

Pejić Milka, Kajuhova ulica 32, Ljublja-
na, potni list, št. AA 712340, izdala UE
Ljubljana. gnb-47770

Perme Anton, Groharjeva ulica 18, Ka-
mnik, potni list, št. AA 814451, izdala UE
Kamnik. gng-48040

Perovič Olgica, Polanškova 11, Ljublja-
na, potni list, št. AA 314288, izdala UE
Ljubljana. gnx-48373

Perše Brigita, Martinja vas pri Mokro-
nogu 22, Mokronog, potni list, št. AA
668223, izdala UE Trebnje. gnm-47859

Peršič Dejan, Agrokombinatska 6/d,
Ljubljana, potni list, št. BA 378146, izdala
UE Ljubljana. gnm-48234

Peruš Aleksander, Mariborska cesta
35/b, Dravograd, potni list, št. BA
808872, izdala UE Dravograd. gnu-48201

Peternel Konrad, Novovaška ulica 123,
Žiri, potni list, št. AA 894645, izdala UE
Škofja Loka. gnv-47750

Peternel Martina, Novovaška ulica 123,
Žiri, potni list, št. AA 580580, izdala UE
Škofja Loka. gnw-47749

Pihler Edvard, Gradnikova ulica 3, Kra-
nj, potni list, št. AA 310005, izdala UE
Ljubljana. gnf-48366

Pirc Igor, Ptujska 23, Ljubljana, potni
list, št. AA 2685, izdala UE Ljubljana.
gnl-48260

Poerš Jožef, Aleševa 7, Limbuš, potni
list, št. AA 546403, izdala UE Maribor.
gnr-47783

Prah Senta, Cesta 4. julija 64, Krško,
potni list, št. BA 404425, izdala UE Piran.
gnt-47952

Prstić Dragan, Zvonarska 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 447412, izdala UE Ljublja-
na. gni-48313

Pucelj Nataša Katarina, Tržaška 208,
Ljubljana, potni list, št. BA 665226, izdala
UE Ljubljana. gnt-48152

Pušnik Aleš, Grobelno del 127, Grobe-
lno, potni list, št. AA 667240, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnn-48333

Radović Hermina, Cesta 1. maja 91, Je-
senice, potni list, št. BA 352356, izdala
UE Jesenice. gnl-47910

Rahne Barbara, Ljubljanska cesta del –
15, Kranj, potni list, št. BA 408641, izdala
UE Kranj. gnm-48284

Rantaša Boštjan, Vranji vrh 29/e, Slad-
ki Vrh, potni list, št. BA 705537. m-229

Rovtar Erik, Bukovica 78, Volčja Dra-
ga, maloobmejno prepustnico, št. AI
150183, izdala UE Nova Gorica.
gnc-47819

Salobir Branko, Zabukovica 74/c, Gri-
že, potni list, št. BA 031930, izdala UE
Žalec. gnv-48275

Saražin Joško, Ulica IX. korpusa 17,
Izola – Isola, maloobmejno prepustnico,
št. AI 56711, izdala UE Izola. gno-48207

Senica Polona, Cesta v Log 21, Bistri-
ca ob Dravi, potni list, št. BA 740210,
izdala UE Ruše. gnx-48023

Skubic Metka, Blatna Brezovica 44, Vr-
hnika, potni list, št. AA 862197, izdala UE
Vrhnika. gnj-48037

Snoj Tadej, Cesta Cirila Kosmača 55/j,
Ljubljana, potni list, št. BA 974331, izdala
UE Ljubljana. gnh-48164

Stražišar Sabina, Razgledna pot 10/b,
Jesenice, potni list, št. AA 266537, izdala
UE Jesenice. gnm-48184

Strehar Karl, Zupančičeva ul. 6, Dom-
žale, potni list, št. BA 181770, izdala UE
MNZ Ljubljana. gnh-48339

Suljanović Hamdija, Meljski dol 33, Ma-
ribor, potni list, št. BA 872632, izdala UE
Maribor. gnp-47781

Šabani Hazariljaz, Kožmani 16, Ajdov-
ščina, potni list, št. AA 382722, izdala UE
Ajdovščina. gnc-48094

Šafer Matjaž, Falska cesta 102, Ruše,
potni list, št. BA 243756, izdala UE Ruše.
gnj-47837

Šinigoj Aleksander, Vodnikova ulica 45,
Dornberk, potni list, št. BA 651962, izdala
UE Nova Gorica. gny-47822

Šurk Barbara, Kongresni trg 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 245811, izdala UE
Ljubljana. gnz-48221

Tasič Andreja, Šentlenart 48, Mislinja,
potni list, št. BA 339456, izdala UE Slove-
nj Gradec. gno-47832

Tkalčič Aleš, Ul. 21. oktobra 19, Črno-
melj, potni list, št. BA 759247, izdala UE
Črnomelj. gnp-48131

Torkar Edo, Linhartov trg 21, Radovlji-
ca, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 102/2000. gnq-47805

Turnšek Janko, Lokrovec 26/a, Celje,
potni list, št. AA 276257, izdala UE Celje.
gns-47953

Urbančič Alenka, Neubergerjeva ulica
5, Ljubljana, potni list, št. AA 67816, izda-
la UE Ljubljana. gny-47847

Ušaj Silvan, Vitovlje 48/b, Šempas, po-
tni list, št. AA 780406, izdala UE Nova
Gorica. gnz-47821

Vasič Jasna Damjana, Martina Krpana
1, Ljubljana, potni list, št. AA 974902, iz-
dala UE Ljubljana. gnr-48179

Vegel Silvo, Primožičeva 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 797161, izdala UE Ljub-
ljana. gny-48397

Volčanšek Stojan, Gortanova ulica 35,
Nova Gorica, potni list, št. AA 357126,
izdala UE Nova Gorica. gnz-47946

Volčanšek Stojan, Gortanova ulica 35,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 44245, izdala UE Nova Gorica.
gny-47947

Vrzel Srečko, Murščak 24, Radenci,
potni list, št. AA 090381, izdala UE Gornja
Radgona. gnb-48295

Zorič Zlatko, Rostoharjeva ulica 24, Kr-
ško, potni list, št. AA 396336, izdala UE
Krško. gnr-47829

Zorko Bernarda, Veliko Mraševo 8,
Podbočje, potni list, št. AA 475931, izdala
UE Krško. gno-48282

Zupan Darko, Pajerjeva ulica 2, Šen-
čur, potni list, št. BA 112379, izdala UE
Kranj. gng-47965

Žibek Suzana, Okoslavci 20, Sveti Jurij
ob Ščavnici, potni list, št. AA 646670, iz-
dala UE Gornja Radgona. gnf-48291

Žnidaršič Rok, Mali vrh pri Šmarju 91,
Šmarje, potni list, št. BA 978867, izdala
UE Grosuplje. gnf-48016

Osebne izkaznice

Antolin Roman, Osp 8, Črni Kal, oseb-
no izkaznico, št. 532187. gnc-47969

Anžur Peter, Ulica Pariške komune 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 365558.
gnm-47809

Ažbe Jerica, Fužinska ulica 23, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 143631.
gnw-48099

Bavcon Milan, Streliška 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 176139. gnp-48006

Beganović Ljilja, Gunceljska 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 406377.
gnc-48219
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Beguš Marko, Primorska ulica 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 537193.
gnv-48375

Bešar Denisa, Ulica Dušana Kvedra 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 190675.
gnv-48200

Bezjak Jožica, Smrtnikova ulica 3, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 184158.
gnt-48227

Beznik Rajko, Koprivnik 33, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 352920.
gne-48267

Biškup Olga, Adamičeva ulica 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 123904.
gni-48163

Biškup Petra, Kumerdejeva 18, Bled,
osebno izkaznico, št. 684. gnq-48380

Cankar Peter, Partizanska cesta 42,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
483849. gnm-48359

Čebron Martin, Preserje 4, Branik, ose-
bno izkaznico, št. 414154. gnk-48211

Đorđević Erika, Podlubnik 162, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 213726.
gns-48107

Erhatič Tina, Pavšičeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 330665. gns-48103

Gale Marko, Ravno Brdo 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 163604. gnf-48241

Gregorič Edvard, Ulica Nadgoriških bo-
rcev 31, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
309371. gnc-48194

Hasanović Almira, Črnetova 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 208805.
gng-48390

Hedl Miroslava, Na Jelovcu 75, Breste-
rnica, osebno izkaznico, št. 593920.
gnl-48335

Hočevar Janez, Hruševska cesta 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182218.
gnk-48286

Hribar Boris, Skaručna 14/d, Vodice,
osebno izkaznico, št. 306408. gnf-48191

Hriberšek Darja, Gornji trg 20, Lovrenc
na Dravskem polju, preklic osebne izkazni-
ce, objavljen v Ur. l. RS, št.11-12/2000.
gnr-48029

Hudarin Mira, Trg revolucije 19/a, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 542603.
gnc-47944

Hudorovič Zdravko, Gorica 40, Lesko-
vec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
164248. gnk-48086

Jakob Matjaž, Gradež 25, Turjak, ose-
bno izkaznico, št. 221232. gno-48382

Jandrlič Milan, Razdrto 47, Hruševje,
osebno izkaznico, št. 334738. gnh-48214

Juvan Marija, Obirska 23/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 556501. gnr-47954

Juvan Marija, Polje, Cesta XXXVI/4, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 255956.
gnu-48105

Kern Ana, Krvavška 13, Vodice, oseb-
no izkaznico, št. 578238. gnv-48300

Klopčič Ivan, Belovo 5, Laško, osebno
izkaznico, št. 161324. gnx-47973

Kokalj Sašo, Dolsko 82, Dol pri Ljublja-
ni, osebno izkaznico, št. 364884.
gnd-48393

Konig Irena, Babno 30, Celje, osebno
izkaznico, št. 381705. gnp-48331

Koritnik Matjaž, Dramlje 52, Dramlje,
osebno izkaznico, št. 286888.
gnm-47784

Kozelj Lidija, Mevkuš 2, Zgornje Gorje,
osebno izkaznico, št. 160545. gnv-48125

Kraljič Marja, Kidričeva 22, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 465170. gnm-48109

Kramberger Marko, Dalmatinska 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 393350.
gnl-48135

Krivec Bernard, Glavni trg 46, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 444788.
gnp-48206

Kržič Primož, Verd 225, Vrhnika, oseb-
no izkaznico, št. 441479. gnm-48309

Kunc Robert, Notranjska 43, Logatec,
osebno izkaznico, št. 195008. gno-48257

Logar Gorazd, Žerovnica 16, Postojna,
osebno izkaznico, št. 3345. gnt-48052

Lovše Nataša, Pod Strahom 46/a, Ško-
fljica, osebno izkaznico, št. 247889.
gnq-48030

Luthar Adrijana, Vučja Gomila 55, Fo-
kovci, osebno izkaznico, št. 307334.
gng-47915

Lutolli Bekim, Pod kostanji 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 198560. gnf-47966

Masilo Irena, Kidričeva 5, Ruše, oseb-
no izkaznico, št. 14053. gnj-48287

Miklavčič Terezija, Postojnska 25, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 151287.
gnn-48383

Milošević Mihailo, A. Tovornika 10, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 377348.
gno-47782

Mraz Slavka, Šišenska 29, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 470188. gnx-48398

Mundjar Janez, Ivana Kavčiča 5, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 554326.
gno-48082

Nebec Andrej, Einspielerjeva 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 167582.
gnz-48321

Oblak Janez, Ob potoku 10, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 533216. gnn-48033

Oražem Damjan, Smrečje 17, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 215952. gnp-47856

Ozmec Ivo, Ormoška cesta 61, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 545504.
gnq-48205

Pagon Urška, Hotavlje 4, Gorenja vas,
osebno izkaznico, št. 88781. gnh-48389

Pelhan Barbara, Gumnišče 8/a, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 281512.
gns-47828

Perše Brigita, Martinja vas pri Mokrono-
gu 22, Mokronog, osebno izkaznico, št.
456467. gnl-47860

Plesničar Igor, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 191699.
gnn-47808

Plohl Gordana, Zikova ulica 4, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 235291. gnr-48404

Požar Ernest, Kovačičeva 29/c, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
437427. gnh-48089

Preskar Matjaž, Ul. bratov Učakar 112,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377306.
gny-48247

Prhne Marko, Pod gozdom 15, Črno-
melj, osebno izkaznico, št. 62285.
gnl-48110

Pulec Hernan, Metoda Mikuža 16, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 103387.
gnl-48310

Rajšp Vincenc, Kamnogoriška 40, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 215545.
gni-48088

Raković Miran, Volaričeva 28, Postoj-
na, osebno izkaznico, št. 315056.
gnz-47746

Razoršek Tatjana, Ponoviče 7/a, Sava,
osebno izkaznico, št. 507545. gnv-48250

Rechberger Vilibald, Tomšičeva 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 277597.
gng-48215

Simonič Erik, Cesta 4. julija 51, Spod-
nji Duplek, osebno izkaznico, št. 531400.
gno-47907

Skubic Marija, Rizijanska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 115122. gnh-47989

Strah Nikolaj, Obala 128, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 264000.
gnd-47943

Šandor Ksenija, Vojkova 85, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 391256. gnj-47987

Šenica David, Rumanja vas 29/b, Stra-
ža, osebno izkaznico, št. 357592.
gnb-48120

Štefanič Polona, Ulica Molniške čete
19, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
359087. gnm-48384

Šušteršič Sabina, Tončka Dežmana 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 262603.
gnf-48245

Tancig Vlasta, Suhadolčanova 53, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 176713.
gnc-48369

Todorović Nedeljko, Preglov trg 6, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 628381.
gnf-48041

Tomšič Ivo, Reboljeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 358337. gnb-48345

Tratnik Betka, Maksima Sedeja 15, Žiri,
osebno izkaznico, št. 231132. gne-47742

Umer Mirjana, Dobrava 24, Izola – Iso-
la, osebno izkaznico, št. 587349.
gnw-47974

Vedlin Bojan, Mizarska cesta 2, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št.
206609. gnt-48277

Višić Dragutin, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 277542.
gno-48307

Vrbič Marija, Dom starejših občanov,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 132072.
gne-48067

Vreček Marija, Zoisova 17, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 130502. gnc-48294

Zavrl Marija, Novi trg 15, Hrastnik, ose-
bno izkaznico, št. 33421. gng-48090

Zorc Janez, Ljubljanska ulica 94/b, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 59805.
gnq-47780
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Zupan Matic, Podboršt 10, Komenda,
osebno izkaznico, št. 214822. gnb-48095

Vozniška dovoljenja

Agović Elvira, Polje 6, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1086337, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnj-47962

Ajhmajer Marjan, Dolnja Počehova
12/i, Pesnica pri Mariboru, vozniško do-
voljenje, kat. AGH, reg. št. 2187. m-230

Antolič Marko, Ul. Kirbiševih 4/e, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1277787, reg. št. 103323, izdala UE Ma-
ribor. m-219

Anžur Bojan, Jakčeva ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264713, reg. št. 173386, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-48381

Anžur Peter, Ulica Pariške komune 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 513411, reg. št. 192006, izdala UE
Ljubljana. gns-47803

Arih Aljaž, Strossmayerjeva ulica 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 908616, reg. št. 92274, izdala UE
Maribor. m-200

Barrile Talita, Fazanska 6, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 12558, izdala UE Piran. gnc-48169

Beguš Marko, Primorska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848097, reg. št. 12250, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-48374

Bejič Marko, Kidričevo naselje 22, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 11447. gng-48165

Bele Maja, Stara cesta 2, Straža, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 33660, izda-
la UE Novo mesto. gnu-47826

Bevc Zlatko, Šuštarjeva kolonija 4, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7412, izdala UE Trbovlje. gnz-48021

Bezjak Jožica, Smrtnikova ulica 3, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1043966, reg. št. 188860, izdala UE
Ljubljana. gnv-48225

Beznik Rajko, Koprivnik 33, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 724454, reg. št. 14654. gnd-48168

Biškup Olga, Adamičeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
293401, reg. št. 156730, izdala UE Ljub-
ljana. gno-48161

Blaznik Matija, Koroška cesta 33, Rad-
lje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 4756, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnj-48262

Borovnik Darinka, Mariborska cesta 68,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28039. gnt-47902

Bovha Marjan, Kriška ulica 1, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 641541,
reg. št. 37564, izdala UE Kranj.
gnw-48299

Božič Janez, Seidlova 64, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
24221, izdala UE Novo mesto. gnu-47776

Bratož Štokelj Vlasta, Ul. Istrskega od-
reda 29, Divača, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5334, izdala UE Sežana.
gnj-47787

Breznik Andrej, Kajakaška cesta 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22789, reg. št. 41343, izdala UE
Ljubljana. gni-48363

Bučar Zdenko, Martina Krpana 26, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 100060, reg. št. 88970, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-48329

Bukovnik Peter, Šenčurska pot 29, Še-
nčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1392688, reg. št. 46125, izdala UE
Kranj. gns-48253

Burja Darko, Grablovičeva ulica 24, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 62195, reg. št. 95721, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-48187

Butara Davor, Jurčičeva 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17147, izdala UE Brežice. gnl-47985

Cankar Peter, Partizanska cesta 42,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 23187, izdala UE Škofja
Loka. gno-48357

Cingerle Tomaž, Iztokova 25, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gnn-48158

Cipot Gabrijela, Cankarjeva 27, Beltin-
ci, vozniško dovoljenje, reg. št. 08461.
gnx-47923

Čehovin Alojzija, Stjenkova 19/c, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 39461, izdala UE Koper. gng-47940

Ćehić Indira, Podlubnik 153, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17749, izdala UE Škofja Loka. gni-47813

Debelak Miro, Franja Malgaja 29, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 5440, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnf-48216

Dekleva Bojan, Cesta v mestni log 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934726, reg. št. 82200, izdala UE
Ljubljana. gnt-48402

Dema Avdyl, Levčeva 24, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176913, reg. št. 79672, izdala UE Mari-
bor. m-217

Doberšek Franc, Lešje 9, Majšperk, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 15571,
izdala UE Ptuj. gne-48292

Dolšak Bojana, Hubadova ulica 25, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 567523, reg. št. 21439, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-48385

Erlah Stanko, Lipce 46, Blejska Dobra-
va, vozniško dovoljenje, št. 001176202.
gno-48032

Ferjan Maja, Otona Župančiča 15, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1156685, reg. št. 10991, izdala UE Idrija.
gnm-48084

Ferjuc Simon, Ob ribniku 6, Ormož, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7330, iz-
dala UE Ormož. gnn-48283

Ferš Boštjan, Sp. Hlapje 29, Jakobski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12181, izdala UE Pesnica. m-214

Fetahi Šefčet, Šarhova 58, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1126899, reg. št. 99255. m-232

Finžgar Ivan, Ulica Staneta Severja 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1220747, reg. št. 59161, izdala UE
Maribor. m-199

Finžgar Tjaša, Verje 7/b, Medvode, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1244568, reg. št. 154650, izdala UE Lju-
bljana. gnr-48079

Flander Vera, Dragočajna 6/a, Smled-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928945, reg. št. 199211, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-47804

Frantar Grah Silva, Pot Draga Jakopiča
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 841450, reg. št. 172663, iz-
dala UE Ljubljana. gnu-47976

Frece Brigita, Cesta Miloša Zidanška
008/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5849, izdala UE Šentjur pri
Celju. gni-48213

Gale Boris, Št. Jurij 108, Grosuplje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10704,
izdala UE Grosuplje. gnu-48176

Gale Marko, Ravno Brdo 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
139947, reg. št. 82799, izdala UE Ljub-
ljana. gng-48240

Galjot Sebastjan, Vir, Parmova ulica 2,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1174876, reg. št. 32347, izdala UE Dom-
žale. gnl-48085

Gec Anamarija, Erzelj 10/a, Vipava, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1118689, reg. št. 15143, izdala UE Ajdo-
vščina. gny-48097

Glavina Nina, Krpanova 4, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10161, iz-
dala UE Izola. gne-48167

Gonda Rok, Obrtniška 11/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10566, izdala UE Trbovlje. gnv-47925

Gošte Mojca, Ravenska vas 16, Zagor-
je ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1472850, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnn-47833

Gregorič Edvard, Ulica nadgoriških bo-
rcev 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1051194, reg. št. 24755,
izdala UE Ljubljana. gne-48117

Gubanc Irena, Ul. Emila Adamiča 16,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1214958, reg. št. 194974, izdala
UE Ljubljana. gnq-48255

Hajdinjak Sašo, Črni potok 1/a, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
13115. gny-48047

Herodež Sebastijan, Trnava 2, Gomil-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1399957, izdala UE Žalec. gnj-48087

Hočevar Janez, Hruševska cesta 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 813502, reg. št. 94317, izdala UE
Ljubljana. gnl-48285
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Hodnik Sebastjan, Prežihova 18, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15890, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnq-48155

Horvat Primož, Postružnikova 6, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
11752, izdala UE Ljutomer. gng-48365

Hribar Boris, Skaručna 14/d, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1489163, reg. št. 218023, izdala UE Lju-
bljana. gns-48178

Hrvatin Andrej, Korte 101, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5501, izdala UE Izola. gno-48007

Iršič Steven, Dobrovlje, Ul. Dobrava 54,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BCEHG,
reg. št. 8654, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gnk-48186

Ivanišin Maja, Prešernova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
118324, izdala UE Maribor. m-213

Ivanuša Jolanda, Peršonova 8, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19747,
izdala UE Ptuj. gnz-48296

Janželj Uroš, Vrzdenec 1/t, Horjul, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1105784,
reg. št. 212061, izdala UE Ljubljana.
gnh-48243

Jarnevič Tatjana, Sp. Škofije 40/b, Ško-
fije, vozniško dovoljenje, reg. št. 22555.
gnp-48031

Jašarević Nedžad, Zoletova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266135, reg. št. 157445, izdala
UE Ljubljana. gnz-47996

Jazbec Roman, Idrsko 7/a, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 000794435, iz-
dala UE Tolmin. gnk-48011

Jurša Gregor, Branoslavci 3, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
7432, izdala UE Ljutomer. gnz-47771

Kačič Tomaž, Kidričeva 17, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1017821, izdala UE Laško. gnm-48134

Kadič Osman, Tavčarjeva 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
232100. gno-47957

Kelher Zvonimir, Bate 8, Grgar, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 18071, izdala UE
Nova Gorica. gny-47747

Kersnik Andreja, Bistrica pri Tržiču, De-
teljica 4, Tržič, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1437833, reg. št. 9817, izdala
UE Tržič. gnb-48170

Klančar Helena, Križ 268, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15269,
izdala UE Sežana. gny-47772

Kokalj Sašo, Dolsko 82, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459928, reg. št. 225541, izdala UE Lju-
bljana. gne-48392

Kokot Štefka, Cerovec pri Šmarju 13,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12759, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnj-47912

Kolačič Erika, Ledine 13/a, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnt-47756

Kolar Dušan, Ogljarska 5, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 10472.
gne-47767

Kolbl Viljem, Novo naselje 27, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 8074, izdala UE Ruše. m-195

Koritnik Mark, Krekova ulica 26, Kome-
nda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22648, izdala UE Kamnik. gng-48265

Kralj Marijan, Kovorska cesta 59, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
563336, reg. št. 4432, izdala UE Tržič.
gnn-48108

Kreačič Alenka, Ptujska 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1347441, reg. št. 35213, izdala UE Kra-
nj. gnr-47979

Kristančič Miranda, Ulica XXX. divizije
5/b, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št.
26605, izdala UE Nova Gorica.
gnx-48298

Križanec Boris, Sp. Sečovo 45, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
17578, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-47759

Križman Denja, Štorje 158, Sežana, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 15803,
izdala UE Sežana. gny-47922

Kržič Primož, Verd 225, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 11396, izda-
la UE Vrhnika. gnn-48308

Kurečič Saša, Šentiljska cesta 124/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1408740, reg. št. 117832, izdala
UE Maribor. m-212

Kušar Staša, Tesovnikova ulica 86, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1189047, reg. št. 216597, izdala UE
Ljubljana. gnb-48220

Kuzma Igor, Adlešiči 35, Adlešiči, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10344,
izdala UE Črnomelj. gnt-48027

Lamovšek Mojca, Šuštarjeva kolonija 4,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8595, izdala UE Trbovlje.
gny-48022

Lavrič Silva Marija, Šentvid pri Stični
59/b, Šentvid pri Stični, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 189573, reg. št.
2200, izdala UE Grosuplje. gnb-47920

Lazar David, Dolga reber 34, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 203054, izdala UE Koper.
gnz-48396

Lesar Simona, Prežihova 11, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17434,
izdala UE Brežice. gno-48332

Ljubič Maja, Martina Krpana 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391934, reg. št. 124811, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-48116

Logar Gorazd, Žerovnica 16, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
9345, izdala UE Cerknica. gns-48053

Lorbek Jožef, Dobriša vas 35, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1383607, izdala UE Žalec. gnh-47764

Lužar Magdalena, Slovenska cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 585796, reg. št. 45298, izdala UE
Ljubljana. gnv-48350

Magnik Rajmer Eva, Kandijska 55,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 39666. gne-48042

Maksimovič Dragica, Brstje 14, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26856,
izdala UE Ptuj. gng-48290

Marinič Bogdan, Biljana 4, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnq-47755

Maučec Tina, Avsečeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. Bgh, št. S
1234140, reg. št. 223419, izdala UE Lju-
bljana. gnd-47743

Medved Ksenja, Dašnica 141, Železni-
ki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28356, izdala UE Škofja Loka. gnc-47794

Meh Metka, 3. julija 13, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 946777,
reg. št. 20732, izdala UE Velenje.
gno-47757

Memić Mirzet, Kleče 30, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453869, reg. št. 223349, izdala UE Lju-
bljana. gni-47963

Mernik Uroš, Valesova ulica 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
908099, reg. št. 82576. m-227

Mikić Marko, Antoličičeva 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1178489, reg. št. 64515. m-220

Milašinovič Tanja, Tovarniška cesta
12/c, Logatec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5633, izdala UE Logatec.
gnk-48386

Mljač Sonja, Lokev 48/a, Lokev, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6125,
izdala UE Koper. gnv-47825

Močnik Franc, Reka 16, Cerkno, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
757773, reg. št. 4377, izdala UE Idrija.
gnn-48133

Mohorič Adolf, Brezje 22, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
393504, reg. št. 25903, izdala UE Radov-
ljica. gnt-47752

Mozetič Izidora, Bilje 195/a, Renče,
vozniško dovoljenje. gnr-48154

Mundjar Janez, Ivana Kavčiča 5, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 1671, izdala UE Ljutomer. gnk-48065

Nemeth Karin, Kovačeva ul. 24, Lenda-
va – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 14368, izdala UE Lendava.
gnt-48127

Nikolič Peter, Nova pot 13, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244077, reg. št. 195070, izdala
UE Ljubljana. gnn-47983

Nikolić Radovan, Ulica bratov Bezlajev
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1298379, reg. št. 226196,
izdala UE Ljubljana. gnn-47758

Novak Boštjan, Cuber 34, Moravske To-
plice, vozniško dovoljenje, reg. št. 37789.
gnt-47777
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Obreza Jernej, Zadobrova 50, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. S 630206,
reg. št. 9785. gnr-48279

Ogrin Robert, Ragovska 8, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29282, izdala UE Novo mesto.
gnv-48050

Omanovič Šaban, Vena Pilona 5, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 27202. gny-48172

Oražem Damjan, Smrečje 17, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH, reg. št.
14938, izdala UE Vrhnika. gnr-47854

Orel Lilijana, Mengeška cesta 66, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
758710, reg. št. 14659, izdala UE Dom-
žale. gns-48128

Ornik Marija, Velika Zimica 17, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 875330, reg. št. 11219 – dvojnik.
m-234

Osredkar Julita, Opekarna 7, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12293, izdala UE Trbovlje. gnx-47798

Ozmec Ivo, Ormoška cesta 61, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 1281, izdala UE Ljutomer. gns-48153

Ožbold Marija, Simonitijeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1284678, reg. št. 142110, izdala
UE Ljubljana. gnz-48246

Pahler Marija, Fram 53, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 916625, reg.
št. 98085, izdala UE Maribor. m-196

Pance Emilija, Stanežiče 3/f, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 218463, reg. št. 7408, izdala
UE Ljubljana. gnb-47845

Papič Vinko, Martjanci 38, Martjanci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 21363.
gnn-48008

Pavšič Franjo, Cankarjeva 44, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gny-48297

Pečovnik Jožef, Lehen na Pohorju 14,
Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEFGH, št. 2992, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnr-48054

Perše Brigita, Martinja vas pri Mokro-
nogu 22, Mokronog, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 519839, reg. št. 9227,
izdala UE Trebnje. gnk-47861

Peterlin Klemen, Dolščaki 10, Rob, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1104064,
reg. št. 213194, izdala UE Ljubljana.
gnp-48231

Pintar Gregor, Žale 4, Radovljica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 660660,
reg. št. 22670, izdala UE Radovljica.
gnj-48362

Plešnar Gregor, Kidričeva 33, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1132301, reg. št. 14982, izdala UE Ajdo-
vščina. gnd-48218

Podlogar Aleš, Cesta 20. julija 27, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1424348, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnb-47970

Podobnik Tanja, Ulica Vinka Rejca 9,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1194858, reg. št. 38903, izdala UE
Kranj. gnx-48048

Podvorica Salih, Pokopališka ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1350892, reg. št. 229507, izdala
UE Ljubljana. gnf-48341

Pojbič Tadej, Jezerškova 12, Komen-
da, vozniško dovoljenje, reg. št. 13870,
izdala UE Kamnik. gnz-48046

Posega Irena, Landol 21/b, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5407,
izdala UE Postojna. gnd-48268

Poštić Dušanka, Fazanska 8, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6544, izdala UE Piran.
gnw-48174

Prašnikar David, Trg Etbina Kristana 6,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10574, izdala UE Izola. gns-47753

Pregarc Dušan, Obirska ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444639, reg. št. 191129, izdala UE Ljub-
ljana. gno-48057

Preskar Matjaž, Ul. bratov Učakar 112,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1487368, reg. št. 243804, izdala
UE Ljubljana. gnx-48248

Pretnar Podobnik Mojca, Toma Zupana
25, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1259217, reg. št. 43065, izdala UE
Kranj. gnk-48136

Princl Simon, Trubarjeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
36907, reg. št. 93323. m-223

Pšeničnik Damijan, Gabrov trg 11, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 925488, reg. št. 141206, izdala UE
Ljubljana. gnf-47816

Purger Matej, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1212858, reg. št. 221288, izdala UE
Ljubljana. gno-48232

Radumilo Majkel, Višnarjeva ulica 6,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369115, reg. št. 156108, izdala
UE Ljubljana. gns-48378

Rajtmajer Melita, Leskovec 126, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18838, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-48293

Rankovec Franc, Gačnik 52, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 7316, izdala UE Pesnica.
m-204

Ravbar Bojan, Malo Črnelo 2, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15766, izdala UE Grosuplje. gns-48203

Ravljen Jožica, Vodnikova 1, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20168, izdala UE Celje. gnh-48364

Razgoršek Erika, Razgor 16, Vojnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47836.
gnk-47911

Razoršek Tatjana, Ponoviče 7/a, Sava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1028821, izdala UE Litija. gnu-48251

Rebernak Tomislav, Stari trg 5, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13639. gnl-48035

Repanšek Polona, Gasilska cesta 58,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1347967, reg. št. 34633, izdala UE
Domžale. gnu-47901

Ribič Vladimir, Tepanje 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 5754. gnp-47831

Rizvić Jasmina, Nabrežje 29, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12879, izdala UE Kočevje. gnn-48208

Rupnik Marinka, Polžanska vas 15,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18915, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gni-47913

Sagadin Marjan, Dragonja vas 20, Cir-
kovce, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 25538, izdala UE Ptuj. gnd-48018

Selan Juš, Ob Drobtinki 8, Notranje Go-
rice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
212579, izdala UE Ljubljana. gng-47790

Sfiligoj Rot Sonja, Knezova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928442, reg. št. 89145, izdala UE
Ljubljana. gne-47942

Sluga Vojko, Podlože 27/a, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 18762, izdala UE Ptuj. gni-48063

Smogavec Franc, Tinjska gora 79, Zgo-
rnja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15666. gnp-48156

Stamec Zvonimir, Klinetova 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
166673, reg. št. 34748, izdala UE Mari-
bor. m-211

Sterle Antonija, Novo Polje, Cesta IV/2,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 294381, reg. št. 20418, izdala
UE Ljubljana. gnj-47862

Strbad Alenka, Tržaška cesta 521,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1134586, reg. št.
214610, izdala UE Ljubljana. gnj-48237

Strelec Jože, Ob ribniku 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1331238, reg. št. 8019. m-236

Suhadolc Sara, Pribinova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889263, reg. št. 175034, izdala UE Ljub-
ljana. gne-48217

Svetek Janez Anton, Pot do šole 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1250717, reg. št. 94686, izdala UE
Ljubljana. gnf-48316

Šavldi Nataša, Komen 40, Komen, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16850,
izdala UE Sežana. gnf-48066

Šiftar Ludvik, Kvedrova cesta 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 548760, reg. št. 27574, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-47918

Šilić Dragica, Veliko Trebeljevo 33, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1286711, reg. št. 228199, izdala UE
Ljubljana. gnz-48121

Šinigoj Alojz, Laze 40, Šempeter pri Go-
rici, vozniško dovoljenje. gno-48157

Šišak Radovan, Ilirska Ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1372365, reg. št. 233366, izdala UE Lju-
bljana. gnv-48175
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Štampfer Andrej, Veliko Trebeljevo 22,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 339576, reg. št. 2806, izdala
UE Velenje. gne-48367

Štivan Jože, Zupančičeva ulica 18, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1227997, reg. št. 14322, izdala UE
Ljubljana. gnl-48060

Štukelj Aleksander, Beethovnova ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1482280, reg. št. 180237,
izdala UE Ljubljana. gnz-47971

Šušteršič Gregor, Malovaška ulica 39,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. S 123802, reg. št.
206818, izdala UE Ljubljana. gnm-48259

Tamše Tanja, Cesta na Dobrovo 100,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43462. gng-48340

Točievski Jovan, Zaprta ulica 2, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27657, izdala UE Koper. gnl-48160

Tomšič Štefan Franc, Pivška 1, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7000, izdala UE Postojna. gnf-48391

Toplišek Mojca, Slomškova ulica 9,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14786, izdala UE Brežice. gnn-47958

Toure Adama, Zg. Selnica 31/c, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1357138, reg. št. 9128, izdala UE
Ruše. m-194

Tovrljan Uroš, Šaleška cesta 2/b, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
26617, izdala UE Velenje. gno-48132

Tušek Marjan, Ptujska 15, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10287, izda-
la UE Ormož. gnf-48166

Urbančič Alenka, Neubergerjeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 185590, reg. št. 169825, iz-
dala UE Ljubljana. gnz-47846

Uršej Samo, Gmajna 19, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9511, izdala UE Slovenj Gradec.
gnn-47762

Valjavec Jože, Brezje 44, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8531.
gnx-47773

Vidic Ivica, Globočice 11, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9505.
gnl-47964

Volčanšek Stojan, Gortanova 35, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnz-47921

Vreček Marija, Zoisova 17, Kranj, dup-
likat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1087388, reg. št. 26949, izdala UE
Kranj. gnm-48159

Vrhovnik Vinko, Francetova 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4631. gnc-48044

Vujasin Nada, Ulica bratov Babnik 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373175, reg. št. 236452, izdala
UE Ljubljana. gnq-48330

Wesemschegg Karl Aleksander, Rimska
cesta 4, Slovenske Konjice, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 6006.
gnj-48012

Zaferd Ivana, Gorenje 26, Divača, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6855,
izdala UE Sežana. gnl-47785

Zagorc Repar Simona, Gorenje blato
45, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 931089, reg. št. 163643, iz-
dala UE Ljubljana. gni-48238

Zdešar Franc, Wolfova ulica 10/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 891333, reg. št. 61820, izdala UE
Ljubljana. gnr-48229

Zemljič Aljoša, Sikole 28, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
101323. gnc-47769

Žibert Janez, Brezovo 3, Studenec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353720, reg. št. 3082. gnm-48334

Žnidaršič Rok, Mali vrh pri Šmarju 91,
Šmarje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 980897, reg. št. 17668, izdala UE Gro-
suplje. gne-48017

Zavarovalne police

Babnik Aleksander, Hudovernikova uli-
ca 2, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
2705060, izdala zavarovalnica Triglav.
gnh-48289

Bister Barbara, Lamutova 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 283939, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnt-47977

CENTRALA d.o.o., Gradaška 8, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št.
00101320805, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnx-48348

Gale Ana, Št. Jurij 108, Grosuplje, za-
varovalno polico, št. 012960718, izdala
zavarovalnica Triglav. gnt-48177

GREMO d.o.o., Stantetova 24, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0734638, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnk-48036

Hadalin Matjaž, Štanjel 18, Štanjel, za-
varovalno polico, št. AO 0844782, izdala
zavarovalnica Adriatic. gne-47967

Heumer Maks, Tacenska cesta 12, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št.
00201037971, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnc-47744

Hočevar Janez, Hruševska cesta 96,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 304384,
izdala zavarovalnica Slovenica. gni-48288

Lenarčič Igor, Viška 49/b, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 6690107, izdala za-
varovalnica Triglav. gnb-48195

Lukežič Marko, Srednje Gameljne 31,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico, št.
311727, izdala zavarovalnica Slovenica.
gns-48353

Milašinovič Tanja, Tovarniška cesta
12/c, Logatec, zavarovalno polico, št.
0793773, 0206598, izdala zavarovalnica
Adriatic. gnj-48387

Perme Anton, Groharjeva 18, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 3524135, izdala za-
varovalnica Adriatic d.d. gnb-48395

Pintar Franci, Topol 13/a, Nova Vas,
zavarovalno polico, št. 0793268.
gnw-47774

Pirman Jože, Turjak 60, Turjak, zavaro-
valno polico, št. 0750006, izdala zavaro-
valnica Tilia. gni-48338

Raspet Jože, Mivka 9, Ljubljana, zava-
rovalno polico, št. 134803, izdala zavaro-
valnica Triglav. gnq-48355

Rosić Milenko, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 370636, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnp-48306

Svilenković Vesna, Spodnje Gameljne
2/h, Ljubljana Šmartno, zavarovalno poli-
co, št. 0707850, izdala zavarovalnica Ti-
lia. gnr-47779

Šeruga Andrej, Zaloška cesta 98, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 369190, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnc-48344

Topalović Tofik, Na jami 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 289552, izdala za-
varovalnica Slovenica. gng-48315

Trend d.o.o., Podlubnik 235, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. AO 302655,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-47937

Spričevala

Antolič Peternel Mateja, Letališka 10,
Lesce, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1990 in
1991. gnl-47960

Baumkirher Mihaela, Trnovec 10, Za-
bukovje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za medicinske sestre – smer babica, izda-
no leta 1982, izdano na ime Grivc Mihae-
la. gny-48272

Bertoncelj Končan Dubravka, Kunaver-
jeva 2, Ljubljana, spričevalo 3. 4. letnika in
maturitetno spričevalo gimnazije Ivana Ca-
nkarja, izdano leta 1972 in 1973, izdano
na ime Vojnovič Dubravka. gnb-48070

Bezjak Robert, Župančičeva 18, Slove-
nska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje gradbene šole Maribor, smer
gradbinec zidar, izdano leta 1996. m-207

Bobič Andrej, Gubčeva 17, Novo me-
sto, spričevalo 3. 4. letnika in maturiteno
spričevalo, št. 242/155 Srednje tehnične
šole Novo mesto, izdano leta 1978, 1979.
gnq-47830

Bračko Simona, Bezena 42/a, Ruše,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1995. m-233

Bregant Alfred, Antoličičeva 2, Miklavž
na Dravskem polju, zaključno spričevalo
Strojne kovinske šole TAM, izdano leta
1988. m-222

Cigan Tina, Ul. Milke Kerinove 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljub-
ljani, izdano leta 1996. gnn-48183

Coer Jure, Gregorčičeva ulica 8, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemij-
ske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano
leta 1999. gng-47990
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Čehovin Bojana, Sončna pot 5, Izola –
Isola, maturitetno spričevalo SPNMŠ Ko-
per, št. 3058. gnm-47959

Dobrijević Milovan, Stramayerjeva 15,
Maribor, zaključno spričevalo SKSMŠ Ma-
ribor, izdano leta 1985. m-224

Dolinar Silva, Poženik 2, Cerklje na Go-
renjskem, spričevalo 1. in 2. letnika Poklic-
ne šole za prodajalce, izdano leta 1979 in
1980, izdano na ime Jerič Silva. gny-48322

Dren Cvetka, Kardeljev trg 3, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za koz-
metiko, farmacijo in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnr-48254

Dugi Daniel, Cesta v Skoke 11, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 3. letnika
Gradbene tehnične šole v Mariboru, izda-
no leta 1981. m-228

Dumitrov Primož, Cesta na Obrije 31,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnk-48311

Fradl Gorazd, Počehova 59/d, Mari-
bor, zaključno spričevalo Živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1998. m-218

Frank Nataša, Maistrova 6, Ilirska Bist-
rica, spričevalo 4. letnika SPMN šole Ko-
per – smer vzgojitelj predšolskih otrok, iz-
dano na ime Barbiš Nataša. gnl-47760

Fras Mojca, Antoličičeva 14, Maribor,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, iz-
dana leta 1991. m-208

Gartnar Urška, Moste 38, Žirovnica, sp-
ričevalo 3. letnika SEUAŠ, izdano leta
1995. gnt-47827

Godler Peter, Cesta na Mele 16, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika Sre-
dnje elektrotehnične šole v Ljubljani, izda-
no leta 1990. gnc-47994

Govednik Cvetka, Poljanski nasip 60,
Ljubljana, spričevalo 3., 4. letnika in matu-
ritetno spričevalo Šole za medicinske sest-
re v Ljubljani, izdano leta 1981, 1982, iz-
dano na ime Koser Cvetka. gnt-48256

Gričar Ljuba, Ragovska 31, Novo me-
sto, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Novo mesto. gnv-47775

Hlastec Ana, Ul. Toneta Melive 4, Slo-
venske Konjice, spričevalo 4. letnika Sre-
dnje poslovno komercialne šole v Celju,
izdano leta 2000. gnd-48043

Hohler Pukl Anita, Tepanje 10/a, Slo-
venske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Boris Kidrič Celje, izda-
no leta 1991. gnz-48096

Horvat Franja, Vrazova 12, Murska So-
bota, zaključno spričevalo Srednje teksti-
lne šole Murska Sobota. gnm-48009

Hrenič Andrija, Cesta 1. maja 26/b, Je-
senice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za miličnike – kadete, izdano leta
1981 in 1982. gnh-48039

Hukanović Hakija, Vrpolje, Sanski most,
BIH, zaključno spričevalo Poklicne grad-
bene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, poklic
tesar, izdano leta 1984. gnv-48304

Husar Tanja, Borova vas 27, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1993. m-226

Ivanc Janez, Ponikve 10, Videm-Dob-
repolje, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje zdravstvene šole – zobotehnik, izda-
no leta 1974. gnw-47799

Jesenovec Sanja, Ulica Pohorskega ba-
taljona 211, Ljubljana, indeks, št. 6128,
izdala Naravoslovno tehniška fakulteta.
gnu-47801

Jović Dejan, Vrstna ulica 15, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 1. do 6. razreda
OŠ Brezovica, izdano leta 1987 do 1995.
gnk-48361

Karlatec Radko, Novo polje cesta X/15,
Ljubljana, diplomo Kadetske šole za milič-
nike v Tacnu, št. II-325/68, izdana leta
1985. gne-48142

Katunič Alojz, Bubnjarci 8, 47282 Ka-
manje, diplomo Srednje elektro šole Kr-
ško, izdana leta 1987. gns-47778

Kaučič Karmen, Ločki Vrh 25, Benedi-
kt, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1998. m-209

Kikelj Dejan, Srebrniče 17, Novo me-
sto, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano leta 2000.
gnf-48266

Kirbiš Viljem, Zlatoličje 62, Starše, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1988 do 1991. m-192

Kloflič Vladimir, Male Dole 11, Vojnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teh-
niške šole Celje, izdano leta 1995.
gnh-48114

Kodelja Romeo, Bonini 32/a, Koper –
Capodistria, spričevalo Ekonomske in dru-
žboslovne šole, trgovska smer, izdano leta
1998/99. gng-48140

Kolenc Tjaša, Sneberska 122, Ljublja-
na-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole, izdano leta
1990. gnj-48112

Kos Špela, Bukovčeva ulica 44/a, Do-
mžale, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 2000.
gno-47807

Kovačec Miroslav, Steletova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske in usnjarske šole v Do-
mžalah, izdano leta 1985. gnx-47998

Kovačič Klavdia, Mestne njive 4/a,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Srednje
šole, izdano leta 1999. gnl-47935

Kovačić Robert, Pod gonjami 98, Pre-
valje, letno spričevalo 3. letnika Srednje
policijske šole, izdano leta 1993.
gnh-48064

Ladinek Ivan, Log 222, Bistrica ob Dra-
vi, zaključno spričevalo OŠ Gustav Šilih
Maribor, izdano leta 1976. m-237

Lalić Đorđe, Reška ulica 27, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1991. gnu-47951

Lasič Tatjana, Arčoni 1/d, Renče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
Nova Gorica, izdano na ime Pregelj Tatja-
na. gnv-48025

Leskovec Nevenka, Cesta 14. divizije
5, Maribor, zaključno spričevalo 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1983. m-231

Likan Turk Andreja, Kozlovičeva 5, Ko-
per – Capodistria, spričevalo 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu PTT šole v
Ljubljani – tehnik, izdano leta 1994.
gnk-47836

Lilek Tomislav, Panonska ulica 13, Bel-
tinci, spričevalo 3. letnika Srednje zdravst-
vene šole v Murski Soboti, izdano leta
1993. gnl-48360

Ljubič Mojca, Javorje 27, Obrov, spri-
čevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
Piran, izdano leta 1997/98. gnh-48139

Ludoviko Marko, Narof 30/a, Izola –
Isola, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
in strojne šole Kranj, izdano leta 1998.
gnk-47986

Magjar Manca, Groharjeva ulica 4, Ka-
mnik, spričevalo 3. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole in gimnazija Ljubljana, izdano
leta 2000. gnd-48193

Majkić Slavko, Rožna ulica 6, Postojna,
spričevalo 3. in 4. letnika ter diplomo Sre-
dnje gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano
leta 1987 in 1988. gny-48222

Marič Simona, Gajska ulica 5, Odranci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zd-
ravstvene šole Murska Sobota, št. 1644,
izdano leta 1997. gnf-48199

Marič Simona, Gajska ulica 5, Odranci,
potrdilo o strokovnem izpitu za poklic zdra-
vstveni tehnik, izdal Pomurski zdravstveni
zavod, Murska Sobota, dne 13. 3. 1998.
gnw-48399

Marinko Damjana, Srednje Gameljne
42/a, Ljubljana Šmartno, spričevalo 2. let-
nika Šole za medicinske sestre Ljubljana –
ambulantno bolnišnična smer, izdano leta
1981. gnx-48123

Marinković Anita, Linhartova cesta 60,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Centra sre-
dnjih šol Ljubljana, Splošna in strokovna
gimnazija Aškerčeva, izdano leta 2000.
gnm-48059

Marković Željka, Krpanova 9, Izola –
Isola, spričevalo o končani OŠ Vojka Šmuc.
gnp-47956

Matjačič Vlado, Miklavčičeva 5, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Tehnične pomorske strojne in elektro
šole Piran, izdano leta 1979. gny-48072

Meh Boštjan, Rečica ob Paki 53, Šma-
rtno ob Paki, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Borisa Kidriča Celje, Srednja promet-
na šola Celje, program prometni tehnik,
izdano leta 1992/93. gnq-48280

Melka Margareta, Ulica Marka Šavriča
4, Dobova, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
1996. gnx-48273

Meznarič Simon, Podgradje 10/f, Lju-
tomer, spričevalo Srednješolskega centra
– strojna šola, izdano leta 1993, 1994 in
1995. gnl-47789

Mir Milan, Ljube Šercerja 3, Radenci, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Centra poklicnih
šol Murska sobota, št. 2561. gnu-47751
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Miroševič Braslav, Naselje heroja Ma-
roka 23, Sevnica, spričevalo 3., 4. letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
kemijske šole Ruše, izdano leta 1974 in
1975. gnd-48143

Mohorko Polona, Ormoška 45, Ptuj, sp-
ričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1997 – 1999. m-216

Mrva Anica, Zavrh pri Trojanah 5, Troja-
ne, spričevalo 4. letnika Gimnazije peda-
goške smeri v Ljubljani, izdano leta 1982,
izdano na ime Prvinšek Anica. gng-48015

Mulej Lemi, Cerej 27, Ankaran – Anka-
rano, spričevalo o končani OŠ , izdala Lju-
dska univerza Koper, izdano leta 1975.
m-205

Mustar Kristjan, Pavlinova 8, Krško, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje tehniške in zd-
ravstvene šole Novo mesto. gnx-47748

Mušić Mirhad, Rojska cesta 1, Domža-
le, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole, izdano leta 1979. gns-48228

Neuvirt Marija, Štajngrova 32, Benedi-
kt, spričevalo o končani OŠ Benedikt, iz-
dano leta 1977. m-202

Oblak Marjeta, Dobja vas 113, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. in 4. letnik
Ekonomske šole. gnc-48019

Obrulek Mojca, Gosposvetska 13, Kra-
nj, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje zdra-
vstvene šole, izdano leta 1980 in 1982.
gnm-47934

Okreša Ingeborg, Medvedova cesta 5,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje šole za strojništvo, izdano leta 1989,
1990, izdano na ime Putar Ingeborg.
gnu-48126

Olaj Katja, Ivanci 63, Bogojina, zaključ-
no spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem Radenci, šolsko leto 1999/2000.
gne-47917

Omanović Tesmiha, Opekarska cesta
18, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Šole za prodajalce v Ljubljani, izdano leta
1977, 1978 in 1979. gnq-48180

Pagon Tjaša, Šolska ulica 4/a, Kranj,
spričevalo 3. letnika Centra srednjih šol
Ljubljana, Splošna in strokovna gimnazija
Aškerčeva, izdano leta 2000. gnn-48058

Pahljina Josip, Šolska 3, Loče pri Po-
ljčanah, spričevalo 4. letnika Poslovno ko-
mercialne šole Celje, izdano leta 1993.
gnu-48276

Pandžić Šemso, Agrokombinatska ce-
sta 4, Ljubljana, spričevalo od 2 do 4. let-
nika in spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje gradbene šole v Ljubljani. gnq-48080

Pandžić Šemso, Agrokombinatska ce-
sta 4, Ljubljana, spričevalo 1. , 2. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole v Ljubljani. gnt-48081

Pisar Samanta, Stražišče 17/a, Ravne
na Koroškem, spričevalo 2. letnika Sred-
nje gostinske šole šole Slovenj Gradec –
natakar. gnw-47924

Pisar Samanta, Stražišče 17/a, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. letnika Sred-
nje gostinske šole Slovenj Gradec – nata-
kar. gny-47926

Planinc Renata, Kremen 4/d, Krško,
zaključno spričevalo Tekstilne šole Sevni-
ca, šolsko leto 1998/99. gnq-47930

Podgornik Kenda Ivica, Čiginj 52, Tol-
min, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje eko-
nomske in trgovske šole šole – trgovec v
Novi Gorici, izdano leta 1981 in 1982.
gnw-48049

Podgoršek Vesna, Selanov trg 5, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1996 in 1997. gnu-48076

Pongrac Josip, Pobreška 38, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ko-
vinarske šole Maribor, strojnik gradbene
mehanizacije, izdano leta 1980. m-197

Puc Silvo, Podkraj 77/a, Col, spričeva-
lo 3. letnika Tehnične živilske šole v Mari-
boru, izdano leta 1983. gns-47928

Radivoj Boris, Šišenska cesta 31, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole, izdano leta 1998. gnt-48377

Ralinovski Roman, Cankarjeva ulica 20,
Brežice, spričevalo SŠ Krško, izdano leta
1996/97 in 1997/98. gnc-48144

Ravnikar Barbara, Carja Dušana ulica
8, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Poljane v Ljubljani, izdano leta 1977,
izdano na ime Peternelj Barbara.
gny-47997

Remškar Marija, Pot terencev 5, Brez-
ovica pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Ce-
ntra srednjih šol Ljubljana, Splošna in stro-
kovna gimnazija Aškerčeva, izdano leta
2000. gnk-48061

Repnik Marko, Tugomerjeva ulica 67,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Zlatatrske šole v Celju, št. 7790, izdano
leta 1979. gnf-47741

Režek Igor, Breza 27, Trebnje, diplo-
mo ŽG – Železniške srednje šole Ljublja-
na, št. 744, izdana 24. 6. 1989.
gnc-47919

Savnik Mark, Čufarjeva ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Aškerčeve gim-
nazije, izdano leta 2000. gne-48192

Simonič Anton, Tomšičeva ulica 16,
Metlika, indeks, izdala Srednja strojna šola
v Novem mestu. gnw-48274

Skoporc Katja, Koludrje 7/b, Šentjanž,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole, izdano leta 1999. gnz-48171

Slana Janko, Murski vrh 45, Radenci,
letno spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje policijske šole,
izdano leta 1996 in 1997. gnn-48083

Smoković Erni, Senčan 7, Izola – Isola,
spričevalo 4. letnika TPSEŠ Piran, izdano
leta 1980. gnd-48068

Sobočan Igor, Gomilice 2, Turnišče, le-
tno spričevalo SCTPEU Murska Sobota,
izdano leta 1987/88. gnh-48264

Somer Ivan, Trčova 117, Maribor, spri-
čevalo o končani OŠ Malečnik, izdano leta
1967. m-201

Strašek Jožica, Dobrava 47, Škocjan,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Grm
Novo mesto, izdano leta 1968.
gnp-48281

Strmole Marija, Kajuhova ulica 34, Lju-
bljana, spričevalo od 1 do 3 letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
za prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1981,
1982 in 1983. gnp-48181

Stupica Nataša, Bišče 12, Domžale, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinst-
vo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnt-48252

Svečak Aleš, Pohorska ulica 6, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gosti-
nstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1999. gnr-48129

Svečak Aleš, Pohorska ulica 6, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1998.
gnr-48354

Šabanovič Damir, Koroška 120, Mari-
bor, diplomo Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, izdana leta 1997. m-198

Šafran Mirjana, Gumberk 14, Otočec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehnične in zdravstvene usmeritve Novo
mesto, izdano leta 1992. gnd-48347

Šajher Matej, Pesnica 14, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta
2000. m-210

Šauperl Jan, Polanškova ulica 37, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1999.
gng-48115

Ševo Mira, Vrečkova ulica 3, Kranj, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske
šole Kranj, izdano leta 1996 in 1997.
gne-47817

Šimac Turk Alijana, Vrba 26, Žirovnica,
spričevalo 3. letnika Srednje medicinske
šole – babištvo, izdano leta 1981.
gnv-48000

Štehovič Damjan, Vrbje 28, Žalec, let-
no spričevalo 3. letnika CSŠ Velenje, po-
klic rudar. gni-47763

Štucin Ivan, Šolska ulica 8, Spodnja Id-
rija, spričevalo o zaključnem izpitu Tehmi-
ške šole za lesarstvo Ljubljana, izdano leta
1982. gnf-47991

Šumečnik Jurij, Levstikova 14, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika ter ma-
turitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Slovenj Gradec. gnz-48271

Tepina Klemen, Mlaka pri Kranju, Dole-
nčeva pot 8, Kranj, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje elektro in strojne šole v
Kranju, izdano leta 1992. gnn-48233

Tofant Bojan, Muršičeva ulica 12, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega ce-
ntra Boris Kidrič Celje, Poklicna kovinar-
ska šola, poklic zlatar-graver, št. 8738,
izdano leta 1982. gnf-48141

Trampuš Irena, Tesarska ulica 8, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani leto izdaje 1984, na ime
Novak Irena. gnf-47916

Tuma Matjaž, Ul. Ilije Gregoriča 20/a,
Krško, spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške
strojne šole Krško. gnp-47931

Upelj Marija, Trebinjska ulica 16, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika in maturite-
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tno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano
leta 1983, 1984. gnh-48014

Uratnik Miha, Na Rojah 15, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje elektrotehni-
ške šole. gnw-48124

Veber Franc, Šolska 18/b, Maribor, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole, smer slikopleskar, izdano leta
1983. m-203

Velikonja Darja, Grčna 39, Nova Gori-
ca, maturitetno spričevalo Srednje zdravst-
vene šole, izdano leta 1997. gnc-48244

Vodopivec Olivera, Volaričeva ulica 4,
Postojna, spričevalo 3. in 4. letnika Centra
za dopisno izobraževanje Univerzum Ljub-
ljana, izdano leta 1996. gnf-47941

Vozel Romana, Sallaumines 4, Trbov-
lje, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljana, izdano leta 1994.
gnp-48356

Vršič Brigita, Kraigherjeva ulica 1, Le-
nart v Slov.goricah, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 1999. m-193

Vurkeljc Žiga, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Prežihov Vo-
ranc – duplikat, izdano leta 1999.
gnr-47904

Zagernik Roman, Bukovska vas 33, Še-
ntjanž pri Dravogradu, diplomo RŠC Vele-
nje, izdana leta 1985. gni-47938

Zalar Žarko, Laze pri Borovnici 4, Boro-
vnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1995. gnx-48148

Zatler Marjan, Mali vrh pri Šmarju 37,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole v Mariboru – slašči-
čar, izdano leta 1981. gnm-48209

Zavec Jožef, Zgornji Leskovec 9/a,
Zgornji Leskovec, spričevalo 3. letnika Sre-
dnje policijske šole, izdano leta 1995.
gnb-48370

Zdešar Renato, Horjul 151, Horjul, sp-
ričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani,
izdano leta 1982/83. gnd-48118

Zorko Gregor, Pijava Gorica 172, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jože-
ta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnp-48056

Žeger Zdravko, Ob rečici 9, Izola – Iso-
la, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pomorske šole Portorož, izdano leta
1973/74. gnl-48010

Živec Alenka, Dobovičnikova ulica
88/a, Vrhnika, spričevalo o končani OŠ
Ivana Cankarja Vrhnika, izdano leta 1998.
gnz-48346

Ostali preklici

AC RUFAC d.o.o., Ob Mahovniški cesti
3, Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1155471.
gnr-47754

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA
d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, licen-

co, št. 0001010/15 z dne 4. 11. 1997 za
avtobus Mercedes Benz O 404 R, reg. št.
KR 93-91P izdala GZS. gne-48342

Avtomagazin d.o.o., Vipavska cesta
16/a, Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0144717. gnf-47841

Bećirević Sabiha, Samova ulica 27, Lju-
bljana, delovno knjižico, izdana na ime Lu-
cević Sabiha. gnm-48188

Beribak Katarina, Rimska cesta 25, Bre-
žice, delovno knjižico. gnz-48146

Biogaj Ivan, Brje 13, Dobravlje, delov-
no knjižico, reg. št. 1196/95, izdana
6. 11. 1995. gnb-48145

Božič Zdenka, Prade, Cesta IX/4, Ko-
per – Capodistria, delovno knjižico, reg.
št. 5869, ser. št. 988739, izdana 3. 7.
1972 v Sežani na ime Škerjanc Zdenka.
gno-47961

Božnik Vida, Kurirska pot 23, Vrhnika,
servisno knjižico za osebno vozilo Hyundai
accent 1.5 GLS, št. šasije: KMH-
VA31NPXU422239, št. motorja TIPG4EK,
leto izdelave 1999. gnv-48400

Cerar Franc, Gradišče pri Lukovici 10,
Lukovica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1148508.
gnp-47806

Černko Robert, Vidičeva 9, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 13121, izdala UE
Maribor. m-221

Čižič Boris, Prušnikova 30, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 20585, izdana leta
1973 v Mariboru. m-206

Dejanović Ladislav, Krtina 23, Domža-
le, izjavo o ustreznosti posamično pregle-
danega vozila, št. B 1005997. gnd-47843

Dobrila Manda, Črtomirova ulica 5, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnw-48249

Drobež Rantschigei Matejka, Pondor 7,
Tabor, delovno knjižico. gnp-47835

Ferjan Maja, Župančičeva 15, Idrija, štu-
dentsko izkaznico, št. 01097314, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnu-48051

Ferle Mladen, Sp. Partinje 40, Lenart v
Slov.goricah, delovno knjižico, reg. št.
12168, ser. št. 144355, izdana 11. 5.
1989 v Lenartu. m-235

Gojković Obrad, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-48351

Gozdno gospodarstvo Novo mesto,
d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, pre-
klicuje pridobljeno licenco za javni prevoz
stvari v notranjem prometu, prevoz oseb za
lastne potrebe v notranjem prostem ce-
stnem prometu, prevoz stvari za lastne
potrebe v notranjem cestnem prometu št.
2097 za vozila: TAM 260 T 26 B, reg. št.
NM 91-91; TAM 260 T 26 B, reg. št. NM
92-08K; Peugeot NM 63-31E; Hyundai
NM 92-14K. Ob-44149

Gračnar Anton, Dole 45, Šentjur, delo-
vno knjižico, št. 9831, ser. št. 412127,
izdana leta 1985. gnl-47914

Groznik Špela, Pot do šole 2/b, Ljub-
ljana, preklic indeksa Visoke šole za zdrav-
stvo, objavljen v Ur. l. RS, št. 9/2001.
gng-47815

Hlade Jožefa s.p., Gradiška 416, Zgor-
nja Kungota, licenco št.
006843/6927-RKN75/1998, za tovorno
vozilo mercedes-benz 1622 z reg. ozanko
A6-259. gne-48092

Igličar Mojca, Pahorjeva 30, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gns-48028

Ivanc Janez, Ponikve 10, Videm-Dob-
repolje, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta
1978. gnv-47800

IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, licenco št. 223/21, izdala GZS dne
1. 12. 1997 za vozilo TAM 190 A 110 T, z
reg. št. CE A2-977. gne-47842

Jeršič Uroš, Loka 5, Loka pri Žusmu,
potrdilo o opravljenem strokovnerm izpitu,
št. 05-52/169-94, izdano leta 1994.
gnd-47768

Kanižar Branko, Raičeva 13, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 46909, izdala UE
Maribor. m-215

Kharitonova Alla, Rusija, Rusija, delov-
no knjižico, št. A 451662, 78/00.
gni-47788

King Barbara, Titova 89, Jesenice, de-
lovno knjižico. gnq-48055

Krajnc Ivan, Trubarjeva 15, Velenje, 9
delnic KRS Velenje d.d., Velenje, št. od
013901 do 013909. gns-48278

Kukaj Ismet, Hladilniška 28, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-47995

Kunstelj Mihael, Parecag 150, Sečov-
lje – Sicciole, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-4695/00-99.
gnn-47933

Lakner Alojz, Arto 9/a, Studenec, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1053187. gnk-48336

Lašič Stanislav, Spodnji Kamneščak
17/e, Ljutomer, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 005608956.
gno-47932

Lovše Nataša, Pod Strahom 46/a, Ško-
fljica, študentsko izkaznico, št. 31200108,
izdala Fakulteta za farmacijo. gnw-47999

Lužar Sonja, Preserje 3, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad v
Ljubljani. gnz-48371

Majerle Aleš, Ljubljanska 134, Maribor,
delovno knjižico, št. 8087, izdala UE Mari-
bor. m-225

Maksimović Verica, Kvedrova cesta 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-48078

Medvedeva Oxana, Rusija, Rusija, de-
lovno knjižico, št. A 451661, 77/00.
gnk-47786

Mikola Sandra, Ledavska 13, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št.
19310344, izdala Ekonomska fakulteta.
gnz-47796

MONET CO d.o.o., Trpinčeva 62, Ljub-
ljana, zvezek naročilnic DZS – 5,40 poži-
gasanih z žigom podjetja ( približno 50 ko-
madov ). gnn-48162

Okretič Jasmina, Senožeti 79, Dol pri
Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
19363144, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gni-48013
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Oršič Kristina, Log, Cesta ob potoku
13, Brezovica pri Ljubljani, študentsko iz-
kaznico, št. 19353918, izdala Ekonom-
ska fakulteta. gnn-48258

Oštrovski Ivo, Knafljev trg 14, Ribnica,
delovno knjižico, ser. št. 69914, reg. št.
86, izdana 7. 8. 1987 v Ribnici.
gnc-48319

Oštrovski Jasmina, Knafljev trg 14, Rib-
nica, delovno knjižico. gnb-48320

PAVČNIK d.o.o., Partizanska cesta 59,
Dol pri Hrastniku, licenco za opravljanje
prevozov št. 4025/4026-LM20/1997, iz-
dala OZS dne 8. 12. 1997 za vozilo TAM
5500 DK, z reg. št. LJ 81-82U.
gng-47840

Peček Polona, Celovška cesta 185,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-47955

Pekolj Sonja, Vrbovec 21, Dobrnič, štu-
dentsko izkaznico, št. 93455292. m-238

Petrič Mitja, Veluščkova 8, Izola – Iso-
la, delovno knjižico. gnv-48150

Pfeifer Franc, Nizka 26, Rečica ob Sa-
vinji, licenco št.
004313/5329-ZR45/1997 za vozilo
M.A.N. 26.422 FNL-BL z reg. oznako CE
E4-990. gny-48372

Piperčić Aleksandar, Jarška cesta 19,
Domžale, delovno knjižico. gns-47978

Počkaj Mira, Cesta goriške fronte 31,
Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gnb-48045

Požar Ernest, Kovačičeva 29/c, Koper
– Capodistria, delovno knjižico, reg. št.
15807. gnc-48119

Premk Mija, Lavričeva ulica 6, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 1099454, iz-
dala Pedagoška fakulteta. gny-48122

Rakar Andreja, Cesta na Brdo 13, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zd-
ravstvena šola. gni-48038

Recko Petra, Klopčičeva ulica 4, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Šentvid. gnu-48376

Repše Urška, Šentrupert 78, Šentrupe-
rt, študentsko izkaznico, št. 19358061,
izdala Ekonomska fakulteta. gnu-48301

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Šmartinska 55, Ljubljana,
preklicuje službeno izkaznico pooblašče-
ne uradne osebe, in sicer: Mlakar Milan,
zaposlen na Davčnem uradu Ljubljana, na
delovnem mestu višji svetovalec – inšpek-
tor, pod registrsko številko 08227, izdano
dne 1. 8. 1996. Ob-44175

Rupnik Urša, Vogelna 4, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala izdala Gimnazija Be-
žigrad. gnh-48189

Slavnić Nikola, Trebinjska 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19722383, izda-
la Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnr-48204

Strman Tomaž, Čatež, Zagrebška 16,
Brežice, delovno knjižico. gnb-48270

Subašić Sead, Prisojna ulica 1, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnq-48305

Škrabl Andreja, Preglov trg 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnm-47909

Šmigoc Stanislav, Šaleška cesta 19,
Velenje, delnice KRS Velenje, št. 023436,
023437 in 023438. gnx-48173

Valentin Friderik Fedor, Agrarne refor-
me 3, Koper – Capodistria, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-7579/00-99. gnj-48137

Vodičar Aleš, Gotska 9, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 20970289, izdala
Pravna fakulteta. gnv-48075

Vončina Janez, Jurija Vege 9, Idrija, štu-
dentsko izkaznico, št. 20960308, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gns-48303

Vurkeljc Žiga, Brodarjev trg 4, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnb-47745

Zabukovšek Erik, Žiče 4, Loče pri Po-
ljčanah, delovno knjižico, reg. št. 12376,
št. 37378, izdala 1. 2. 1985 v Slovenskih
Konjicah. gnw-48149
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ZAKZAKZAKZAKZAKON O POKON O POKON O POKON O POKON O POKOOOOOJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM INJNINSKEM IN
INVINVINVINVINVALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAALIDSKEM ZAVVVVVARARARARAROOOOOVVVVVANJUANJUANJUANJUANJU
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja

Ali veste, kakšen odstotek starostne pokojnine vam bodo odmerili 30. junija 2008, če ste
31. januarja 1999 dopolnili 27 let pokojninske dobe? Odgovor na to vprašanje najdete v tabelah,
ki jih je Jože Kuhelj dodal uvodnim pojasnilom k novemu zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

Avtor v posameznih poglavjih uvodnih pojasnil posebej opozarja na prehodne določbe, ki bodo
vrsto let krojile usodo sedanjih in bodočih upokojencev. Hkrati pa omenja tudi vprašanja, na katera
zakonodajalec ni odgovoril, tako da bo pri izvajanju zakona kar nekaj težav. Na koncu knjige, ki
obsega 496 strani, je obširno stvarno kazalo, ki bo marsikomu gotovo olajšalo prebiranje 456
zakonskih členov.

Cena broširane izdaje 3996 SIT z DDV 10513
Cena vezane izdaje 4968 SIT z DDV 10514

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM Štev. broširanih izvodov

q ZAVAROVANJU Štev. vezanih izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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