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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

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

podatkov o izidu razpisa za
blago

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

Št. 0512/3-308/34-8-00 Ob-44546
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet 1. 8.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na delni ponovni javni razpis ni
prispela nobena ponudba, zato delni po-
novni javni razpis v skladu s 1. točko
34. člena ZJN ni uspel.

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

bno dobaviti: dobava svežega mesa in
mesnih izdelkov.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 60-62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31662.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/81-6-00 Ob-44547
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 18. 8. 2000.

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 10 ve-
ljavnih ponudb. Pri ocenjevanju ponudb je
naročnik upošteval vsa merila, podana v raz-
pisni dokumentaciji (kvaliteta, cena, rok do-
bave in izvedbe del, finančno sposobnost,
garancijski rok in certifikat ISO), ter za posa-
mezni sklop izbral najugodnejšega ponudni-
ka, kot je navedeno v 5. točki te objave.

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

– sklop 1 (izvedba strukturiranega
ožičenja na MNZ) in sklop 2 (izvedba struk-
turiranega ožičenja na PU Krško): Nemo-
com, d.o.o., Resslova ul. 7, 8000 Novo
mesto,

– sklop 3 (izvedba strukturnega ožičenja
na PMP Sečovlje – letališče, MP Sečovlje,
MP Dragonja in MP Metlika): Intertrade ITS,
d.d., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave:
– MNZ, Štefanova 2, Ljubljana,
– PU Krško, Cesta Krških žrtev 53, Kr-

ško,
– PMP letališče Sečovlje, Sečovlje 19,

Sečovlje,
– MP Sečovlje,
– MP Dragonja, Dragonja NN, Drago-

nja,
– MP Metlika, Cesta bratstva in enotno-

sti 97, Metlika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:
– sklop 1: izvedba strukturiranega oži-

čenja na MNZ;
– sklop 2: izvedba strukturiranega oži-

čenja na PU Krško;
– sklop 3: izvedba strukturiranega oži-

čenja na letališču Sečovlje, MP Sečov-
lje, MP Dragonja in MP Metlika.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 (izvedba strukturiranega oži-

čenja na MNZ): Nemocom, d.o.o., v skupni
vrednosti 15,486.524,26 SIT z vključenim
DDV,

– sklop 2 (izvedba strukturiranega oži-
čenja na PU Krško): Nemocom, d.o.o., v
skupni vrednosti 19,782.888,68 SIT z vklju-
čenim DDV,

– sklop 3 (izvedba strukturiranega oži-
čenja na PMP Sečovlje – letališče, MP Se-
čovlje, MP Dragonja in MP Metlika): Inter-
trade ITS, d.d., v skupni vrednosti
8,666.090,24 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik
Nemocom, d.o.o., nastopa s podizvajalcem
v skupni višini 32% od ponudbene vredno-
sti. Ponudnik Intertrade ITS, d.d., nastopa s
podizvajalcem v skupni višini 15% od po-
nudbene vrednosti.

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

nudbe:
– za sklop 1: 18,177.222,43 SIT z vklju-

čenim DDV, 13,668.461,26 SIT z vključe-
nim DDV,

– za sklop 2: 23,013.474 SIT z vključe-
nim DDV, 18,387.895,65 SIT z vključenim
DDV,

– za sklop 3: 10,176.880 SIT z vključe-
nim DDV, 8,266.915,66 SIT z vključenim
DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31763.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0/248 Ob-44714
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje.

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

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

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

čilo dodeljeno: razpis ni uspel, saj ni prispe-
la nobena ponudba.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom
Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Tr-
bovlje.

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

7. Pogodbena vrednost: 135,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 0.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 113 z dne 8. 12. 2000,
Ob-40140.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 0/248 Ob-44715
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje.

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

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

tev izbire): najnižja cena.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Interdent, d.o.o., Trnovelj-
ska cesta 9, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

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

7. Pogodbena vrednost: 13,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 113 z dne 8. 12. 2000,
Ob-40139.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 0/248 Ob-44716
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje.

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

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

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

čilo dodeljeno: Peroni, d.o.o., Gregorčiče-
va 6, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Tr-
bovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sanitetni, obvezilni in labo-
ratorijski material.

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

formacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 113 z dne 8. 12. 2000,
Ob-40141.

Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 1/00 Ob-44737
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 21. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izdelana je bila primerjalna anali-
za ponudb in vsa ponujena stanovanja ovre-
dnotena skladno z izdelano metodologijo
vrednotenja po sledečih merilih iz razpisne
dokumentacije:

1. ponudbena cena, ki je sestavljena iz
vrednosti komunalno urejenega zemljišča in
vrednosti graditve – 50%,

2. kvalitativni kriteriji (18%):
– za objekt – 5,4%,
– za stanovanja – 12,6%,
3. kvantitativni kriteriji (18%):
– za objekt – 5.4%,
– za stanovanja – 12,6%,
4. gospodarjenje (8%):

– za objekt – 5,6%,
– za stanovanja – 2,4%,
5. rok izročitve – 5%,
6. ugodnosti pri plačilnih pogojih – 1%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Kraški zidar, d.d., Ce-
sta na Lenivec 4, 6210 Sežana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, soseska
Zeleni dvor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: 11 stanovanj s pripadajoči-
mi parkirnimi mesti.

7. Pogodbena vrednost: 254,581.014,41
SIT.

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

be: 1m2 koristne neto površine stanovanja
335.124,01 SIT, 1m2 koristne neto površi-
ne stanovanja 172.948,85 SIT.

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

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

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Ob-44871
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13,
8290 Sevnica, faks št: 0608/814-16-43.

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

3. Datum izbire: 16. 11. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

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

nana sposobnost: glej št. 7.
6. a) Kraj dobave: Dom upokojencev in

oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sev-
nica.

b) Vrsta in količina blaga: dobava živil
in ostalega materiala za prehrano za
Dom upokojencev in oskrbovancev Im-
poljca, Arto 13, 8290 Sevnica, – navede-
no pod št. 7.

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

Živila in material za prehrano
Skupina A - sadje in zelenjava:
Podskupina 1: južno sadje – vrednost

v SIT:
1. Sadje zelenjava Imperl Janez, s.p.,

Dražanska vas 39, 8290 Sevnica:
3,078.296 SIT,

2. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto: 2,688.405,29 SIT,

3. Geaprodukt, d.d., Dolenjska cesta
224, 1000 Ljubljana: 2,666.131,20 SIT,

4. Kmečka zadruga, z.o.o., Rostohar-
jeva 88, 8270 Krško: 2,498.773 SIT,

5. Kmetijska zadruga Krka Novo me-
sto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo me-
sto: 2,469.430 SIT,

6. Era Velenje, d.d., Prešernova 10,
3520 Velenje: 2,390.396 SIT.

Najvišja prejeta ponudba: 3,078.296
SIT; najmanjša prejeta ponudba 2,390.396
SIT.

Podskupina 2: sveža zelenjava:
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto: 7,882.247,13 SIT,
2. Sadje zelenjava Imperl Janez, s.p.,

Dražanska vas 39, 8290 Sevnica:
6,825.122 SIT,

3. Geaprodukt, d.d., Dolenjska cesta
224, 1000 Ljubljana: 6,456.642,84 SIT,

4. Era Velenje, d.d., Prešernova 10,
3520 Velenje: 6,374.467,80 SIT,

5. Kmečka zadruga, z.o.o., Rostohar-
jeva 88, 8270 Krško: 5,892.323 SIT,

6. Kmetijska zadruga Krka Novo me-
sto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo me-
sto: 5,764.350 SIT.

Najvišja prejeta ponudba: 7,882.247
SIT; najmanjša prejeta ponudba 5,764.350
SIT.

Podskupina 3a: zelenjava ter ostala
zamrznjena živila:

1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto: 1,341.852,76 SIT,

2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljublja-
na, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana:
1,224.121,68 SIT,

3. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini: 1,204.517,64 SIT,

4. Kmetijska zadruga Krka Novo me-
sto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo me-
sto: 1,040.350 SIT,

5. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče: 957.764 SIT,

6. Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka pri Mengšu: 943.083 SIT,

Najvišja prejeta ponudba:
1,341.852,76 SIT; najmanjša prejeta po-
nudba 943.083 SIT.

Podskupina 3b: ostala zamrznjena ži-
vila:

1. Žito, d.d. Ljubljana, Šmartinska
154, 1000 Ljubljana: 755.306 SIT,

2. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica: 506.509,20 SIT.

Skupina B - kruh in pekovsko pecivo:
1. Žito, d.d. Ljubljana, Šmartinska

154, 1000 Ljubljana: 6,277.578,24 SIT,
2. Klasje Celje, d.d., Resljeva 16,

3000 Celje: 4,414.750,80 SIT,
3. Karel Kozole, s.p., Pekarna Kru-

hek, Trg svobode 40, 8290 Sevnica:
4,493.610 SIT.

Najvišja prejeta ponudba:
6,277.578,24 SIT; najmanjša prejeta po-
nudba 4,414.750,80 SIT.

Skupina C - splošno prehrambeno
blago:

Podskupina 1: konzervirana zelenjava
in prehrambeni izdelki, čaji, začimbe in so-
rodna živila:

1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto: 10,225.989,98 SIT,

2. Kolinska, d.d., Šmartinska cesta
30, 1000 Ljubljana: 7,356.429,65 SIT,

3. Era Velenje, d.d., Prešernova 10,
3520 Velenje: 6,764.911,48 SIT.

Najvišja prejeta ponudba:
10,225.989,98 SIT; najmanjša prejeta po-
nudba 6,764.911,48 SIT.

Podskupina 2: splošno prehrambeno
blago in živila:

1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto: 10,948.627,37 SIT.

Podskupina 3: jajca:
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto: 1,629.791,20 SIT,
2. Kmetijska zadruga Krka Novo me-

sto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo me-
sto: 1,466.495 SIT,

3. Perutninarstvo Metelko Martin, s.p.,
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec:
1,352.346,20 SIT,
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 0512/3-308/75-00 Ob-44787
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

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

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet 2. 8.
2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na javni razpis je prispelo 5
veljavnih in popolnih ponudb. Pri ocenje-

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. 0512/3-308/138-00 Ob-44788
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za servisiranje biro-
tehnične opreme, ki je izven garancijskega
roka.

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

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, po-
dana v razpisni dokumentaciji (cena, razširje-
nost servisne mreže, odzivni čas odprave
napake, finančno stanje ponudnika, odzivni
čas za reševanje morebitnih reklamacij, ga-
rancija za opravljen servis in reference), ter
za posamezni sklop izbral najugodnejšega
ponudnika, kot je navedeno v 5. točki te ob-
jave. Za sklop 3 fotokopirni stroj znamke
Rank Xerox, nista prispeli ponudbi vsaj dveh
ponudnikov, zato javni razpis za ta sklop v
skladu s 34. členom ZJN ni uspel.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za sklope 1, 2 in 4: ILIR,
d.o.o., Mavrerjeva 29, 1000 Ljubljana.

4. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Ki-
dričeva 2, 3270 Laško: 1,330.943,30 SIT,

5. Zgornjesavinjska KZ Mozirje,
z.o.o., Cesta na lepo njivo 2, 3330 Mozirje:
1,198.562,40 SIT.

Najvišja prejeta ponudba:
1,629.791,20 SIT; najmanjša prejeta po-
nudba 1,198.562,40 SIT.

Skupina D - meso, mesni izdelki in
ribe:

Podskupina 1: sveže meso:
1. Kmetijska zadruga Krka Novo me-

sto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo me-
sto: 20,068.474,72 SIT,

2. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje: 19,213.128,99 SIT,

3. Kraljeve mesnine, d.d. Ljubljana,
Agrokombinatska 63, 1001 Ljubljana:
17,939.318,16 SIT,

4. Arvaj Anton, s.p., Britof 25, 4000
Kranj: 17,886.325,73 SIT,

5. Mesarija Bobič, Bobič Marija s.p.,
Prvomajska 26, 8290 Sevnica:
17,879.712 SIT,

6. Mesarija Ribič, Ribič Katarina, s.p.,
Titova 103, 8281 Senovo: 17,731.940 SIT,

7. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Kidričeva 2, 3270 Laško: 16,589.817 SIT.

Najvišja prejeta ponudba:
20,068.474,72 SIT; najmanjša prejeta po-
nudba 16,589.817 SIT.

Podskupina 2: perutnina:
1. Mesarija Ribič, Ribič Katarina, s.p.,

Titova 103, 8281 Senovo: 5,765.220 SIT,
2. Arvaj Anton, s.p., Britof 25, 4000

Kranj: 5,553.114,60 SIT,
3. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224

Dobje pri Planini: 5,457.106,40 SIT,
4. Kmetijska zadruga Krka Novo me-

sto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo me-
sto: 5,449.045,16 SIT,

5. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Kidričeva 2, 3270 Laško: 5,338.800 SIT,

6. Jata d.d., Hladilniška 34, 1000
Ljubljana: 5,115.306 SIT,

7. Pivka Perutninarstvo, d.o.o., Never-
ke 30, 6256 Košana: 4,927.582,20 SIT,

8. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj: 4,745.975,20 SIT.

Najvišja prejeta ponudba: 5,765.220
SIT; najmanjša prejeta ponudba
4,745.975,20 SIT.

Podskupina 3: sveže in zamrznjene
ribe:

1. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini: 953.921,60 SIT,

2. Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka pri Mengšu: 927.612 SIT,

Podskupina 4: mesni izdelki:
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto: 8,286.917,30 SIT,
2. Hrib, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224

Dobje pri Planini: 7,969.095 SIT,
3. Kraljeve mesnine, d.d. Ljubljana,

Agrokombinatska 63, 1001 Ljubljana:
7,462.952 SIT,

4. Mesarija Ribič, Ribič Katarina, s.p.,
Titova 103, 8281 Senovo: 7,382.050 SIT,

5. Kras, d.d., Mirka Pirca 4, 6210 Se-
žana: 7,368.680,16 SIT,

6. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje: 7,352.250,60 SIT,

7. Mesarija Bobič, Bobič Marija s.p.,
Prvomajska 26, 8290 Sevnica: 7,311.472
SIT,

8. Kmetijska zadruga Krka Novo me-
sto, z.o.o., Rozmanova 10, 8000 Novo me-
sto: 7,076.750,88 SIT,

9. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Kidričeva 2, 3270 Laško: 6,802.855 SIT,

10. Arvaj Anton, s.p., Britof 25, 4000
Kranj: 6,802.237,80 SIT.

Najvišja prejeta ponudba:
8,286.917,30 SIT; najmanjša prejeta po-
nudba 6,802.237,80 SIT.

Skupina E - mleko in mlečni izdelki:
1. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto: 17,186.423,66 SIT,
2. Ljubljanske mlekarne, d.d. Ljublja-

na, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana:
15,465.145,32 SIT,

3. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče: 11,648.883,51 SIT.

Najvišja prejeta ponudba:
17,186.423,66 SIT; najmanjša prejeta po-
nudba 11,648.883,51 SIT.

Skupina F - testenine:
1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10,

3520 Velenje: 1,975.985,42 SIT,
2. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica: 1,503.769,54
SIT,

3. Žito, d.d. Ljubljana, Šmartinska
154, 1000 Ljubljana: 1,293.373,86 SIT.

Najvišja prejeta ponudba:
1,975.985,42 SIT; najmanjša prejeta po-
nudba 1,293.373,86 SIT.

Skupina G - živila in ostali materiali za
bife Impoljca:

1. Era Velenje, d.d., Prešernova 10,
3520 Velenje: 22,811.693,76 SIT,

2. Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto: 21,532.591,92 SIT.

8. Število prejetih ponudb: 29.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36492.

Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca

vanju ponudb je naročnik upošteval vsa me-
rila, podana v razpisni dokumentaciji (ce-
na, rok izvedbe, reference kadrov, finan-
čno stanje ponudnika, reference ponudni-
ka in certifikat ISO 9001) ter izbral najugo-
dnejšega ponudnika, kot je navedeno v
5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska c.
3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zgraditev zidanega
objekta za Policijsko postajo Bovec, od-
daja in izvedba del po sistemu “na
ključ“.

7. Pogodbena vrednost: v vrednosti
142,667.880,36 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: izbrani ponudnik nastopa s podiz-
vajalci v skupni višini 44,5% od ponudbene
vrednosti.

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

nudbe: 154,127.560,80 SIT z DDV,
140,139.173,99 SIT z DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29553.

Ministrstvo za notranje zadeve
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve javnega

naročila storitev

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

Št. 433-1/2001/62 Ob-44565
1. Naročnik: Center vlade RS za infor-

matiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave razpisa: po 3. alinei pr-
vega odstavka 55. člena Zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire 17. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Comland, d.o.o., je na programu
projektov IDC sodeloval v letu 1999, na
razvoju in kasneje na vzdrževanju pilotne
aplikacije za potrebe državnih organov. Za-
to je edini sposoben s sodelovanjem na
poslu nadaljevati.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo bilo dodeljeno: Comland, d.o.o., Ja-
dranska 21, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
godba Comland CVI IDC6-02.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.

11.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 433-1/2001/62 Ob-44566
1. Naročnik: Center vlade RS za infor-

matiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave razpisa: po 3. alinei pr-
vega odstavka 55. člena Zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire 20. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogodbena stranka je na progra-
mu projektov IDC sodelovala v letu 1999,
na razvoju in kasneje na vzdrževanju pilotne
aplikacije za potrebe državnih organov. Za-
to je edina sposobna nadaljevati s sodelo-
vanjem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo bilo dodeljeno: Marand inženiring,
d.o.o., Cesta v mestni log 55, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CVI-SUN-1/2000:1 – projekta E 21 in E
71.

7. Pogodbena vrednost: skupaj E 21 in
E 71: 42,783.053 SIT, od tega na projektu
E 71: 17,583.053 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servi-
siranje birotehnične opreme (fotokopir-
nih strojev), ki je izven garancijskega roka,
in sicer:

– sklop 1: fotokopirni stroji znamke
Canon,

– sklop 2: fotokopirni stroj znamke Mi-
nolta,

– sklop 3: fotokopirni stroj znamke Rank
Xerox,

– sklop 4: fotokopirni stroj znamke Olli-
vetti.

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

7. Pogodbena vrednost: 31,500.000
SIT z vključenim DDV (za enoletno obdobje
z možnostjo podaljšanja za enako obdobje
s sklenitvijo aneksa k pogodbi).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik na-
stopa s podizvajalci v skupni višini 33% od
ponudbene vrednosti.

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

nudbe:
– sklop 1: fotokopirni stroji znamke Ca-

non: 485.520 SIT z vključenim DDV,
63.603,12 SIT z vključenim DDV,

– sklop 2: fotokopirni stroji znamke Mi-
nolta: 30.464 SIT z vključenim DDV,
9.353,40 SIT z vključenim DDV,

– sklop 4: fotokopirni stroji znamke Olli-
vetti: 85.680 SIT z vključenim DDV,
11.224,08 SIT z vključenim DDV.

Vrednosti ponudb so izračunane na pod-
lagi cen rednih servisnih pregledov in urnih
postavk, podanih v ponudbah. Vrednosti so
izračunane zaradi ocenjevanja ponudb.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 12. 1999,
Ob-38557.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-44874
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upoko-

jencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13,
8290 Sevnica, faks št: 0608/814-16-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

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

tev izbire): cena, reference, kadrovska
struktura in strokovne reference, ponudnik
je zbral najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intel servis d.o.o., Zupanči-
čevo sprehajališče, 8000 Novo Mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje
prostorov v Domu upokojencev in oskrbo-
vancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica in
to na treh lokacijah in to Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca v skupni izmeri
2.481 m2, Dom upokojencev 2.229,81 m2,
Dom upokojencev 2.601,13 m2.

7. Pogodbena vrednost: 32,999.134,60
SIT (letno).

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

be: najvišja 32,999.134,60 SIT, najnižja
25,061.400 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave v Ur. l. RS:

št. 91 z dne 6. 10. 2000, Ob-36491.
Dom upokojencev in oskrbovancev

Impoljca

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.

11.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 433-1/2001/62 Ob-44567
1. Naročnik: Center vlade RS za infor-

matiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave razpisa: po 3. alinei pr-
vega odstavka 55. člena Zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogodbena stranka je na progra-
mu projektov IDC sodelovala v letu 1999,
na razvoju in kasneje na vzdrževanju pilotne
aplikacije za potrebe državnih organov. Za-
to je edina sposobna s sodelovanjem na
poslu nadaljevati.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo bilo dodeljeno: Perenič Gorazd, s.p.,
Mestni trg 8, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CVI-SVZ-GP-01/2000.

7. Pogodbena vrednost: 10,400.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.

11.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 433-1/2001/62 Ob-44568
1. Naročnik: Center vlade RS za infor-

matiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave razpisa: po 3. alinei pr-
vega odstavka 55. člena Zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 11. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Comland, d.o.o., je na programu
projektov IDC sodeloval v letu 1999, na
razvoju in kasneje na vzdrževanju pilotne
aplikacije za potrebe državnih organov. Za-
to je edini sposoben s sodelovanjem na
poslu nadaljevati.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo bilo dodeljeno: Comland, d.o.o., Ja-
dranska 21, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
godba Comland CVI IDC7-02/99,P.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.

11.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 433-1/2001/62 Ob-44569
1. Naročnik: Center vlade RS za infor-

matiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave razpisa: po 3. alinei pr-
vega odstavka 55. člena Zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pogodbena stranka je na progra-
mu projektov IDC sodelovala v letu 1999,
na razvoju in kasneje na vzdrževanju pilotne
aplikacije za potrebe državnih organov. Za-
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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

to je edina sposobna s sodelovanjem na
poslu nadaljevati.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo bilo dodeljeno: K&S Consult, Teslova
30, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
godba CVI-IDC-2/99.

7. Pogodbena vrednost: 5,700.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.

11.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 433-1/2001/62 Ob-44570
1. Naročnik: Center vlade RS za infor-

matiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave razpisa: po 3. alinei prvega od-
stavka 55. člena Zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire 24. 3. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): IUS Software je na programu
projektov IDC sodeloval v letu 1999, na
pripravi in posredovanju pravnih dokumen-
tov (CELEX) za potrebe državnih organov.
Zato je edini sposoben s sodelovanjem na
poslu nadaljevati.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo bilo dodeljeno: IUS Software, Tivolska
cesta 50, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CELEX 2000.

7. Pogodbena vrednost: 13,018.600 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.

11.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 433-1/2001/62 Ob-44751
1. Naročnik: Center vlade RS za infor-

matiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez

predhodne objave razpisa: po 3. alinei pr-
vega odstavka 55. člena Zakona o javnih
naročilih.

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

tev izbire): pogodbena stranka je na progra-
mu projektov IDC sodelovala v letu 1999,
na razvoju in kasneje na vzdrževanju pilotne
aplikacije za potrebe državnih organov. Za-
to je edina sposobna s sodelovanjem na
poslu nadaljevati.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo bilo dodeljeno: Inštitut za projektni ma-
nagement, Jadranska 21, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
godba IPMIT-2/2000.

7. Pogodbena vrednost: 13,020.650,01
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.

11.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 433-1/2001/62 Ob-44572
1. Naročnik: Center vlade RS za infor-

matiko, Langusova 4, SI-1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave razpisa: po 3. alinei pr-
vega odstavka 55. člena Zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire 2. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): podjetje Oracle Software je na
programu projektov IDC sodelovala v letu
1999, na razvoju in kasneje na vzdrževanju
pilotne aplikacije za potrebe državnih orga-
nov. Zato je edini sposoben s sodelova-
njem na poslu nadaljevati.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo bilo dodeljeno: Oracle Software, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg storitev: pogodba
CVI-ORACLE-3/00.

7. Pogodbena vrednost: skupaj projekta
A 31 in E 72: 35,239.422,40 SIT, od tega
za projekt E 72: 5,600.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1 ponudba, vrednosti enaki pogodbeni
vrednosti.

11.
Center Vlade RS za informatiko

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 404-08-2101-28 Ob-44588
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

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

3. Vrsta storitev, ki bodo predvidoma
naročene za obdobje treh let: špediter-
ske storitve.

Ocenjena vrednost za tri leta:
200,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: lokacije po Sloveniji in
tujini.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila: konec aprila 2001.

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

7. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za obrambo RS

Ob-44616
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. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Klanec–Anka-
ran, odsek Srmin Socerb (Socerb–Kla-
nec) od km 11,500 do km 19,500; ob-
jekti: podvoz 3-11, podvoz 3-12, nadvoz
4-8 in viadukt Smelavc 6-3.

4. Kraj dobave: Srmin – Socerb (So-
cerb – Klanec).

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: april 2001. (Predvi-
deni začetek del februar 2002, rok dokon-
čanja del 6 mesecev za podvoz 3-11 in
podvoz 3-12; 8 mesecev za nadvoz 4-8; 14
mesecev za viadukt 6-3 Smelavc.)

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste, d.o.o., Einspie-
lerjeva 6, 1000 Ljubljana, Evgen Mugerli,
univ. dipl. inž. grad., telefon 05/368-45-36.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: lastna sredstva DARS in
kredit EIB.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 3. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

Ob-44617
1. Naročnik: Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Celje–Ljubljana,
odsek 7 Blagovica–Šentjakob, II. in del
III. etape Krtina–CP Kompolje, izgradnja
čelne cestninske postaje Kompolje v km
AC 6,460.

4. Kraj dobave: Krtina – CP Kompolje.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: 16. 3. 2001 do
17. 5. 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste, d.o.o.,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Borut
Skubic, inž. grad., telefon 01/723-53-23.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: pričetek gradnje junij
2001, zaključek gradnje december 2001.
Finančna sredstva: lastna sredstva DARS,
d.d. in mednarodni kredit Evropske
investicijske banke.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 3. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

Ob-44618
1. Naročnik: Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v
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naslednjih 12 mesecih: AC Klanec–
Ankaran, odsek Socerb–Klanec: predor
Kastelec (brez elektro strojnega dela).

4. Kraj dobave: Socerb – Klanec.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: marec 2001.
(Predvideni začetek del oktober 2001, rok
dokončanja del 32 mesecev.)

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste, d.o.o.,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Bobnar
Franc, univ. dipl. inž. grad., telefon
01/309-42-26.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: lastna sredstva DARS in
kredit EIB.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 3. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-44619
1. Naročnik: Družba za avtoceste v

Republiki Sloveniji – DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: predhodni
razpis po 67. členu ZJN-1 za: AC
Klanec–Ankaran, odsek Srmin Socerb
(Socerb–Klanec) trasa od km 11,500
do km 19,500.

4. Kraj dobave: Srmin – Socerb (Socerb
– Klanec).

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: marec 2001.
(Predvideni začetek del september 2001,
rok dokončanja del 42 mesecev.)

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Družba
za državne ceste, d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, Marjan Ortar, univ. dipl. inž.
grad., telefon 05/763-12-35.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: lastna sredstva DARS in
kredit EIB.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 3. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.

Št. 4/2001 Ob-44722
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: medicinski pripomočki
v skupni letni ocenjeni vrednosti
470,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Splo-
šna bolnišnica, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec, Suzana Dolar, univ. dipl. ekon.,
tel. 02/882-34-09.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 3. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-44774
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

potniški promet,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Celov-

ška 160, tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-440, e-mail: mail@lpp.si

3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali
storitev ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: prenova in dogra-
ditev tehničnih pregledov.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjen datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
LPP, sektor tehnični pregledi, Viljem Lovec.

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

8. Datum odposlanja zahteve za objavo:
2. 3. 2001.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,

Ljubljana

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Št. 18/2001 Ob-44548
1. Naročnik: Osnovna šola Žiri, Jobsto-

va cesta 22, 4226 Žiri.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Žiri,

Jobstova cesta 22, 4226 Žiri, tel.
04/51-91-301, faks 04/51-92-812.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.

Ob-44775
1. Naročnik: Javno podjetje Ljubljanski

potniški promet,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Celov-

ška 160., tel. 01/58-22-500, faks
01/58-22-440, e-mail: mail@lpp.si.

3. Vrsta in količina blaga, gradenj ali sto-
ritev ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: 25 avtobusov in sicer:

– 13 zgibnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,

– 6 enojnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,

– 6 enojnih avtobusov za primestni pot-
niški promet.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Ocenjen datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
LPP, Sektor strokovnih služb, Boža Hren.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: količina blaga je okvirna
in bo lahko v objavi javnega razpisa manjša.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 3. 2001.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,

Ljubljana

4. Kraj dobave: Osnovna šola Žiri, Job-
stova cesta 22, 4226 Žiri.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri – v tajniš-
tvu šole, dodatna pojasnila in informacije po-
nudniki dobe pri Katarini Primožič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 3. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 9. 3. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun šo-
le št. 51510-603-30671.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Žiri, Jobstova ce-
sta 22, 4226 Žiri.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2001 ob 10. uri, v prostorih Osnov-
ne šole Žiri, Jobstova cesta 22, 4226 Žiri.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpolnju-
je naslednje pogoje:

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

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

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

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik prilo-
ži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evi-
denco izdanih dovoljenj za opravljanje dolo-
čene dejavnosti,

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 5. 2001.

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 2. 2001.
Osnovna šola Žiri

Ob-44621
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana Polje, tel. 01/528-54-51,
faks 01/528-46-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
sanitarni material: papirnate brisače in
toaletni papir (tudi za podajalnike), mila
za podajalnike.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvideni so trije sklopi: izdelki za podajal-
nike Harper, izdelki za podajalnike Ultimatic
ter razno.

4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek po
podpisu pogodbe, dobave si sledijo po po-
trebah naročnika za čas trajanja pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki naj pošljejo naročniku priporoče-
no po pošti zahtevo po razpisni dokumenta-
ciji. V zahtevi naj obvezno navedejo polno
ime (firmo), davčno številko in naslov. Za-
htevi morajo priložiti tudi dokazilo o plačilu
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo
bodo prejeli po pošti v roku dveh dni od
prejema zahteve.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: /

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko ali s
položnico na žiro račun naročnika št.
50103-603-403974.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 30. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
v originalu in eni kopiji v zapečatenih ovojni-
cah z jasno oznako “Ne odpiraj – Ponudba”
osebno na sedež naročnika ali pa priporo-
čeno s povratnico na naslov Psihiatrična kli-
nika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljublja-
na Polje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 30. 3. 2001 ob
11. uri, v Upravni stavbi PK, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v vredno-
sti 500.000 SIT, veljavna 105 dni po jav-
nem odpiranju 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 (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudniki mo-
rajo pri skupnem poslu nastopati kot par-
tnerji, pri čemer je obvezno le en poslovo-
deči, vsi pa so solidarno zavezani za izpolni-
tev.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 105 dni po javnem odpiranju ponudb. O
sprejemu ponudbe bo odločeno v 7 dneh
po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 2. 2001.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-44623
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, tel.: 01/300-39-24, faks
01/300-39-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: toaletna
papirna konfekcija.

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

4. Kraj dobave: naročnik (15 lokacij).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava od 1. 6. 2001 do 31. 5. 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, kontak-
tna oseba za dodatne informacije je mag.
Marjana Sever Bračun, univ. dipl. ekon.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka 02
16-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: do 9. 4. 2000
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljublja-
na, Vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika 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.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 15. 6. 2001, do
23. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– kvaliteta 10%,
– reference ponudnika 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 28. 2. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 1/01 Ob-44637
1. Naročnik: Rudnik Senovo v zapiranju,

d.o.o., Senovo.
2. Naslov naročnika: Titova 106, 8281

Senovo, tel. 07/49-73-146, faks
07/49-73-151, e-mail: milan.sribar@ru-
dnik-senovo.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava kurilnega olja – ekstra lahko
EL, količina ca. 180.000 litrov.

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

4. Kraj dobave: Rudnik Senovo v zapi-
ranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001
do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v ko-
merciali naročnika, Šribar Milan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo razpisno dokumentacijo do roka
za oddajo ponudbe, vsak delovni dan med
7. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (v znesku je
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
št. 51600-601-24464.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 3. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Rudnika
Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Se-
novo.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je minimalno 60 dni od izdaje 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): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 30
dni od javnega odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel svojo odločitev najkasneje v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 30 točk,
– rok dobave do 20 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2001.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Ob-44672
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-92-02, faks 01/588-94-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: motorna
vozila.

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

4. Kraj dobave: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta od podpisa po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, 1000 Ljubljana, oddelek naba-
ve in skladišča, II. nadstropje, soba 215.
Dodatne informacije se dobijo samo na pi-
sno zahtevo po faksu 01/588-94-09, ali po
elektronski pošti na naslov: dusan.jazbin-
sek@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je
Dušan Jazbinšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro, do datuma odpiranja po-
nudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 2. 4. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, , p.p. 2374, 1001 Ljubljana, ali
osebno v oddelek nabave in skladišča Jav-
nega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje, so-
ba 215.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 2001 ob
12. uri, na naslovu Javno podjetje Energeti-
ka Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljub-
ljana, pritličje, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
3,250.000 SIT, z veljavnostjo do 27. 5. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo izvršeno po dobavah blaga in po pre-
dložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 4. 2002 do 17. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: finan-
čno stanje, ponudbena vrednost naročila,
skladnost z voznim parkom naročnika, refe-
rence, dobavni rok, dostavna vozila na lo-
kacijo naročnika, rok plačila.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-44680
1. Naročnik: Srednja prometna šola Ma-

ribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Srednja prometna

šola Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Ma-
ribor, tel. 02/42-02-213, faks
02/42-03-040.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
I. sklop: prehrambeno blago in živila

po skupinah od 1 do 8:
1. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-

na vrednost: 12,100.000 SIT),
2. skupina: ribe (okvirna vrednost:

418.000 SIT),
3. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-

na vrednost: 2,090.000 SIT),
4. skupina: kruh, pekovsko pecivo in

slaščičarski izdelki (okvirna vrednost:
3,630.000 SIT),

5. skupina: žito, mlevski izdelki (okvirna
vrednost: 902.000 SIT),

6. skupina: zamrznjena in konzervirana
hrana (okvirna vrednost: 330.000 SIT),

7. skupina: sadje in zelenjava (okvirna
vrednost: 2,200.000 SIT),

8. skupina: razno prehrambeno blago
(okvirna vrednost: 6,600.000 SIT).

Skupaj: 28,270.000 SIT.
II. sklop: sukcesivna dobava 135.000

litrov ekstra lahkega kurilnega olja (okvir-
na vrednost: 11,700.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
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en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: na-
ročilo se lahko odda za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj, posamezno skupino
oziroma za min. polovico posameznih arti-
klov znotraj posamezne skupine.

4. Kraj dobave: Srednja prometna šola
Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov razpisne doku-
mentacije. Srednja prometna šola Maribor,
Preradovičeva 33, 2000 Maribor, Violeta
Lampe.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, do 9. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazanih na
ŽR št. 51800-603-34179.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Srednja prometna šola Maribor,
Preradovičeva 33, 2000 Maribor, tajništvo,
v zaprti kuverti, označeni z napisom: “Ne od-
piraj – Ponudba”, navedba številke objave
Uradnega lista RS, navedba sklopa, več
sklopov, naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2001 ob 8. uri, Srednja prometna šola
Maribor, Preradovičeva 33, 2000 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 5. 2002, najkasne-
je do 14. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, skladno s pogoji, zahtevanimi 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: 28. 2. 2001.

Srednja prometna šola Maribor

Št. 120/1-6/2001 Ob-44689
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.

3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-
ski pripomočki.

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

4. Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantnih ponudb ni.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni za-
četek 15. 5. 2001, trajanje dobave dve leti.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran, Vodopivec Alenka, tel.
05/669-62-18, faks 05/652-71-85.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vključen)
na žiro račun Ortopedske bolnišnice Valdol-
tra, št. 51400-603-30666, pri APP Koper,
z navedbo davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodo-
pivec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi nad le-
karno, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, 6280 Ankaran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 2% ponud-
bene vrednosti, garancija za dobro izvedbo
posla v višini 10% ponudbene vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost, cena, plačilni pogoji, morebitne druge
ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po faksu ali pisno na naslov pod št.
7.(a).

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 3. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-44690
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1525 Ljubljana, telefon 01/543-11-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: eritropo-
etin:

1. eritropoetin v injekcijskih brizgah:
a) 500 IE 30 kd,
b) 1000 IE 600 kd,
c) 2000 IE 5800 kd,
d) 3000 IE 1400 kd,
e) 4000 IE 4000 kd,
f) 5000 IE 1800 kd,
g) 10000 IE 160 kd;
2. eritropoetin v ampulah:
a) 2000 IE 4800 kd,
b) 4000 IE 4800 kd.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba je lahko podana kot celota, po sklo-
pih in podsklopih.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Centralno skladišče.

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

zaključka ali trajanje dobave: maj 2001–
maj 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Klinični center
Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski na-
sip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje/soba
št. 40 (tajništvo).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, do 9. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – žiro račun:
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599 – Eritropoetin.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi Komer-
cialnega sektorja Kliničnega centra Ljublja-
na, Poljanski nasip 58.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini 1%
od letne ponudbene vrednosti. Trajanje ban-
čne garancije za resnost ponudbe je 121 dni
od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 8. 2001, bančna garancija za resnost
ponudbe pa do 10. 8. 2001. Predviden da-
tum odločitve je 11. 5. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis ni bil ob-
javljen.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Klinični center Ljubljana

Ob-44706
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o. –

s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper, tel. 05/663-37-00, faks
05/663-37-06.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos
smetarsko vozilo za odvoz odpadkov, z
nadgradnjo ca. 16 m3, z iztresalnikom za
80–1100 lit. zabojnike in 5–7 m3 zaboj-
nike, skupne teže 18.000 kg, moč mo-
torja do okvirno 280 KM, minimalni na-
vor 940 NM.

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

4. Kraj dobave: fco Komunala Koper –
Avtopark.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, poleg osnovne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, tajništvo
– za razpisno dokumentacijo, kontaktna ose-
ba za dodatne informacije – Romana Geor-
gijevič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago od ponedeljka do
petka, od 7. do 15. ure, za 11.900 SIT (vklju-
čen DDV).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Komunale Koper,
d.o.o. – s.r.l., na št. 51400-601-10953, pri
Agenciji za plačilni promet Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 4. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.,
Ul. 15. maja 4, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 4. 2001 ob
11. uri, v upravni stavbi Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l. – sejna soba.

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

– garancija za resnost ponudbe (velja za
vse ponudnike),

– garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih del in v primeru predplačila garancija za
vrnitev predplačila (velja za izbranega ponu-
dnika).

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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: garancijski rok za vozilo
24 mesecev od registracije, zagotovilo re-
dnega servisiranja na področju Kopra, za-
gotovilo ponudnika o šolanju predstavniku
naročnika.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 7. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri oce-
njevanju bodo kot merila upoštevana: cena,
dobavni rok, plačilni pogoji, dosežen navor,
moč motorja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 350 Ob-44739
1. Naročnik: Osnovna šola Lovrenc na

Pohorju.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 6,

2344 Lovrenc na Pohorju, tel. 678-02-16,
faks 675-34-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. kruh, pekovski izdelki,
2. mlevski izdelki, žita,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. sadje in zelenjava,
6. zmrznjena zelenjava in ribe,
7. sokovi in sirupi,
8. jajca,
9. konzervirana hrana,
10. ostali prehrambeni izdelki,
11. začimbe.
Podrobneje opredeljeno v razpisni doku-

mentaciji. Celotna vrednost razpisa znaša
14,600.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi najmanj en razpisan
sklop prehrane iz celotnega razpisa oziro-
ma enega ali več artiklov iz posameznega
sklopa.

4. Kraj dobave: Lovrenc na Pohorju,
osnovna šola.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001 do
31. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344
Lovrenc na Pohorju, Pušnik Eva – računo-
vodstvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do konca razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, znesek naka-
žite na žiro račun 51800-603-30416, sklic
00 01-1.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Lovrenc na Po-
horju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Po-
horju, računovodstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2001 ob 8. uri, v prostorih Osnovne
šole Lovrenc na Pohorju.

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

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

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

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

Priloge, ki jih bodo v zvezi z 41. členom
glede izpolnjevanja pogojev morali predlo-
žiti ponudniki, bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2002, 11. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 3. 2001.

Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

Št. 01/2001-03 Ob-44743
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel. 03/587-14-65,
03/586-91-60, faks 03/586-91-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava ru-
darske elektro opreme I.

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

4. Kraj dobave: skladišče Premogovnik
Velenje, d.d.

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

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

– I. dobava do 30. 8. 2001,
– II. dobava do 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje, d.d., Gospodarski sektor, Rudarska
6, Velenje – nabavna služba, soba 107 –
Srečko Anžej, tel. 03/898-21-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430, z oz-
nako Rudarska oprema I.-01.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 8. 5. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov v točki 7.(a).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. maj 2001 ob 10. uri – Premogov-
nik Velenje, d.d., Partizanska cesta 78, v
sejni sobi direktorja podjetja, II. nadstropje,
soba št. 221.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
31. 12. 2001, odločitev do 1. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, tehnološki nivo, sposobnost
proizvajalca.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjan Orličnik, tel. 03/587-14-65
ali 03/586-91-60, int. 1755.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 03/2001-02 Ob-44744
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel. 03/587-14-65,
03/586-91-60, faks 03/586-91-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
energetskih, signalnih in telefonskih ka-
blov.

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

4. Kraj dobave: skladišče Premogovnik
Velenje, d.d.

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

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

– I. dobava do 30. 8. 2001,
– II. dobava do 15. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje, d.d., Gospodarski sektor, Rudarska
6, Velenje – nabavna služba, soba 107 –
Srečko Anžej, tel. 03/898-21-26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT – polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430, z oz-
nako kabli-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov v točki 7.(a).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. maj 2001 ob 9. uri – Premogov-
nik Velenje, d.d., Partizanska cesta 78, v
sejni sobi direktorja podjetja, II. nadstropje,
soba št. 221.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba veljavna do
31. 12. 2001, odločitev do 1. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, sposobnost proizvajalca.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjan Orličnik, tel. 03/587-14-65
ali 03/586-91-60, int. 1755.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 60 Ob-44760
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310 Izo-

la, tel. 05/660-64-30, faks 05/660-63-05.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava pi-

sarniškega in računalniškega potrošne-
ga materiala ter higienske papirne in pla-
stične konfekcije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov (poljubno število sklo-
pov) ali vse sklope skupaj. V okviru posa-
meznega sklopa mora ponudnik ponuditi
vse blago. Naročilo bo oddano po nasled-
njih sklopih:

– računalniški potrošni material,
– pisarniški material,
– higienska papirna konfekcija,
– higienska plastična konfekcija.
4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta od sklenitve
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
jo se lahko zahteva v tajništvu pri Biserki Be-
nedetti, v 3. nadstropju, na naslovu naroč-
nika, dodatne informacije o razpisu dobijo

zainteresirani samo pisno pri Rudiju Benko,
univ. dipl. ekon., najkasneje pet dni pred po-
tekom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do dneva oddaje ponudb, med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV vključen),
plačilo virmansko na žiro račun
51430-603-31364.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 12. 4.
2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi v I. nad-
stropju.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50%,
– plačilni pogoji 30%,
– fiksnost cen 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 2. 3. 2001.
Splošna bolnišnica Izola

Ob-44746
1. Naročnik: Dijaški dom Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 89,

2000 Maribor, telefon 02/252-24-85, faks
02/251-20-14.

3. a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago-sukcesivna dobava.

b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik lahko odda ponudbo za katerokoli raz-
pisano skupino živil:

– sveže meso in mesni izdelki,
– perutninsko meso in izdelki ter jajca,
– mleko in mlečni izdelki,
– kruh in pekovska peciva,
– sadje in zelenjava,
– moka in mlevski izdelki; testenine,
– olja; margarine,
– zmrznjeni izdelki,
– ribe in ribje konzerve,
– gastro izdelki,
– ostali prehrambeni izdelki,
– brezalkoholne pijače.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Maribor, Go-

sposvetska 89, 2000 Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantna ponudba ni sprejemljiva.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: od 1. 5.2001
do 30. 4. 2002.

7. a) Oseba in naslov, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Željko Gumzi, Gosposvetska 89,
2000 Maribor, tel. 041/53-80-02.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: do 11. 4. 2001.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti potrdilo o vpla-
čilu 5.000 SIT na žiro račun naročnika št.
51800-603-31359, pri APP Maribor, sklic
na številko 00 12005, z oznako predmeta
naročila in navedbo davčne številke in se-
deža podjetja ponudnika.

8. a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 4. 2001 do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Dijaški dom Maribor, Gosposvet-
ska 89, 2000 Maribor. Ponudbe morajo biti
v zaprtih kuvertah, označene z napisom “Ne
odpiraj-za javni razpis“ in številko te objave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2001 ob 11. uri v zbornici Dijaškega
doma Maribor, Gosposvetska 89, 2000 Ma-
ribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevane: /

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: kot določa razpisna doku-
mentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
1. 5. 2001; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 16. 4. 2001.

15. Merila za ocenjevanje ponudb: kon-
čna ugodna cena, kakovost – kot v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega večjega ali manjšega obsega naro-
čil od razpisanega, odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudniki ni-
so upravičeni do odškodnin iz tega naslova.

17. Datum in številka predhodne ob-
jave: /

18. Datum odpošiljanja zahteve za obja-
vo: 2. 3. 2001.

Dijaški dom Maribor

Št. 230 Ob-44778
1. Naročnik: Mladinski dom Maribor.
2. Naslov naročnika: Letonjeva 5, Ma-

ribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v vrednosti 5,8 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
meso in mesni izdelki, mleko in mlečni iz-
delki, kruh in pekovski izdelki, sadje in zele-
njava, splošno prehrambeno blago. Izbrani
bodo ponudniki, ki bodo ponudili komplet-
ne sklope.

4. Kraj dobave: fco naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe za dobo 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, tel. 01/24-16 200, faks
01/24-16-213, kontaktna oseba Rovšek
Miro, 01/24-16-215.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na Zavodu za tehnično
izobraževanje, Langusova 21 proti plačilu
10.000 SIT (DDV je vključen) na žiro račun
št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-230.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 4. 2001, do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 4. 2001 ob 12.30 v Zavodu za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v razpisni dokumenta-
ciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 3. 3. 2001.
Mladinski dom Maribor

Št. 1 Ob-44810
1. Naročnik: Osnovna šola dr. Janeza

Mencingerja Bohinjska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Savska c. 10,

4264 Bohinjska Bistrica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 150.000 l

kurilnega olja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: do-
bavitelj lahko ponudi blago samo v celoti.

4. Kraj dobave: Osnovna šola dr. Jane-
za Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska
c. 10, 4264 Bohinjska Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 10. 5.
2001 do 9. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole dr. J. Mencingerja, telefon
04/577-00-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa zahtevajo s predložitvi-
jo dokazila o vplačilu stroškov dokumenta-
cije, da se jim dokumentacija pošlje po pošti,
po elektronski pošti ali na disketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
šole št. 51540-603-31408.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 4. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola dr. J. Mencingerja
Bohinjska Bistrica, Savska c. 10, 4264 Bo-
hinjska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 4. 2001 ob 14.30 na Osnovni šoli dr. J.
Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska c.
10, 4264 Bohinjska Bistrica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: lastna me-
nica v vrednosti 10% od vrednosti ponudbe.

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

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

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: zahteve opredeljuje raz-
pisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 6. 2001, odločitev
bo sprejeta predvidoma do 19. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Osnovna šola dr. J. Mencingerja
Bohinjska Bistrica

Št. 2/2001 Ob-44832
1. Naročnik: Kmetijska šola Grm Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Sevno 13, 8000

Novo mesto, tel. 07/393-47-00, faks
07/393-47-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil in kurilnega ter plinske-
ga olja.

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

1. kruh in pekarsko pecivo,
2. mesni izdelki,
3. presno meso (goveje meso, mlado

goveje meso, telečje meso, svinjsko meso,
perutnina),

4. mleko in mlečni izdelki,
5. zmrznjena živila,
6. ribe,
7. zelenjava (solate, plodovke, krompir),
8. sadje (pomaranče, banane, jabolka),
9. pijače (sokovi, gazirane pijače, vode),
10. pijače (vino, pivo),
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. ostalo prehrambeno blago.
Za predvidene sklope in sprejemljivost

ponudbe za en sklop bomo obravnavali po-
nudbo za vsakega posebej, vendar v prime-
ru ponujenih več sklopov bomo rednostno
obravnavali tistega, ki bo zagotavljal celoto,
vendar ne na račun cene za

II. plinsko in kurilno olje:
1. kurilno olje,
2. plinsko olje,
3. benzin,
4. mazalna olja,
5. mazalne masti,
6. plin v jeklenkah.
Predvidena možnost oddaje ponudbe za

vse skupaj.
Možnost uporabe plačilnih kartic.
Ocenjena vrednost 12,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: Kmetijska šola Grm No-

vo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: od 15. 3.
2001 do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba od kate-
re zahtevate razpisno dokumentacijo:
Kmetijska šola Grm Novo mesto, tel.
07/393-47-13 (Kovačič).

(b) Čas v katerem lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: 5 dni od te objave
do 14. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52100-603-30234, pri APP Novo mesto.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15 dni od te objave (23. 3. 2001) do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
prijavo: Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Sevno 13, Novo mesto (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15 dni po tej objavi (23. 3. 2001) ob 14. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni.

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. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

3. da ponudnik nudi 90 dnevni plačilni
rok,

4. da ponudnik dostavlja blago fco skla-
dišče naročnika razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti,

6. da ponudnik zagotavlja vsako naroče-
no količino v dveh dneh od dneva naročila,

7. da ponudnik zagotovi odvoz rabljene-
ga olja in embalaže.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 28. 3. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena in ugodni plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obvezni sestavni del razpisa je tudi
razpisna dokumentacija.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Kmetijska šola Grm
Novo mesto

Št. 411-01-4/01 Ob-44845
1. Naročnik: Občina Hrastnik.
2. Naslov naročnika: Pot Vitka Pavliča

5, 1430 Hrastnik, tel. 03/56-54-360, faks
03/56-44-041.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup 11
socialnih stanovanj.

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Hra-
stnik, Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo, Ljubomir Zalezina.

(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 potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 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:
17. 4. 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. člen): /

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: /

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, starost 10%, kvaliteta stanovanj 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Občina Hrastnik

Št. 1/2001 Ob-44861
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Negova.
2. Naslov naročnika: Negova 9, 9245

Sp. Ivanjci.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgrad-

nja gasilske cisterne GVC 16/50 (ozna-
ka po slovenski tipizaciji).

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

4. Kraj dobave: Negova.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: PGD Negova – kontak-
tna oseba Rojko Vlado, G. Radgona, Trg svo-
bode 12, tel. 02/561-18-74, 02/564-19-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure, vključno do 14. 4. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Prostovoljno gasilsko društvo
Negova, Negova 9, 9245 Spodnji Ivanjci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2001 ob 12. uri, v gasilskem domu
Negova.

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: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost in funkcionalnost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na pi-
sna vprašanja, naslovljena na PGD Negova,
Negova 9, 9245 Spodnji Ivanjci (kontaktna
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oseba Rojko Vlado) do 5 dni pred potekom
roka za predložitev ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Prostovoljno gasilsko
društvo Negova

Št. 159/2 Ob-44862
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: merilne
naprave za indirektno in polindirektno
merjenje energije z dodatno opremo (po
razpisni dok. št. 4/2001-B).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponud-
be se oddaja samo v celoti.

4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika
nerazloženo.

5. Datum začetka in predvideni datum
zaključka dobave: 90 dni po podpisu po-
godbe.

6. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti v komercialnem sek-
torju pri Andreji Kokošar.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem je možen
med 9. in 11. uro po predhodni enodnevni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: stroške razpisne dokumentacije
10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900 SIT
ponudniki poravnajo z virmanom na račun št.
52000-601-22566, sklic na št. 32459 –ter
št. objave v Ur. l. RS s pripisom razpisna
dokumentacija- dobava merilnih naprav.

7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 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 19. 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 skli-
cevanje na določila v predpisih: možnost
predčasnih gotovinskih plačil, rok plačila
mora biti najmanj 30 dni.

11. Pravna oblika povezave skupina po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je izbrana kot najugodnejša: skupina ponu-
dnikov mora dostaviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.

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

13. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 120
dni od dneva objave tega razpisa, datum
odločitve o sprejemu ponudbe je predviden
za 3. 5. 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 predhodne-
ga razpisa: 23. 2. 2001, Ob-44185.

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 5. 3. 2001.

Elektro Primorska d.d.

Ob-44869
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 13,

6000 Koper, telefon 05/668-60-00, faks
05/668-61-55.

3. (a) Vrsta blaga: vodovodni material.
(b) Predvidena oddaja sklopov in pod-

sklopov kot je prikazano v specifikaciji –
sprejemljivost ponudb za en sklop oziro-
ma podsklop:

1.00.00.00 cevi
1.10.00.00 cevi “Duktil K9” – standar-

dni spoj
1.20.00.00 cevi pocinkane
1.30.00.00 cevi PE
2.00.00.00 fazoni (spojniki) za cevi

“Duktil”- razstavljivi spoj s protiprirobnico
3.00.00.00 univerzalni fazoni (spojniki):
3.10.00.00 fazoni (spojniki) s fiksno pri-

robnico:
3.20.00.00 univerzalni fazoni (spojniki)

z vrtljivo prirobnico:
4.00.00.00 spojke
4.10.00.00 spojka – univerzalna
4.20.00.00 spojka – reparaturna
4.30.00.00 zobčaste nabijalne spojke

za TPE cevi
4.40.00.00 MS spojke za prehod iz PE

na Je (poc.) cev
5.00.00.00 armature:
5.10.00.00 montažno-demontažni kos
5.15.00.00 EV zasuni – kratka izvedba
5.20.00.00 vgradni podaljšek za EV za-

sune (stabilni)
5.25.00.00 EV zasuni – (na navoj)
5.30.00.00 vgradni podaljšek za hišne

priključke – EV zasune (3/4“ ÷ 6/4“)
5.35.00.00 metuljčasti zasuni – ročni

pogon
5.40.00.00 hidranti – podzemni
5.45.00.00 hidrant – nadzemni (priključ-

ki 2xC+1xB)
5.50.00.00 regulatorji nivoja (plovni

ventili)
5.60.00.00 cestne kape
5.65.00.00 lovilec nesnage
5.70.00.00 zračnik (avtomatski)
5.75.00.00 nepovratni ventil (loputa)
5.80.00.00 sesalna košara
5.85.00.00 ogrlice
6.00.00.00 vodomeri
6.10.00.00 vodomeri hišni
6.20.00.00 vodomer industrijski
6.30.00.00 kombinirani vodomer
6.40.00.00 montažno-demontažni kos

za kombinirane vodomere
6.50.00.00 holender MS za vodomere
7.00.00.00 kroglični zasuni

7.10.00.00 kroglični zasun (težka iz-
vedba) z protipovratno loputo ter izpustno
pipico

7.20.00.00 kroglični zasun (težka izved-
ba) s plombirno kapico

7.30.00.00 kroglični zasun (težka izved-
ba) z izpustno pipico

7.40.00.00 kroglični zasun (težka iz-
vedba)

8.00.00.00 fitingi (spojniki) pocinkani:
9.00.00.00 vijačni material.
4. Kraj dobave: Rižanski vodovod Ko-

per, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, fco skladišče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na razpolago v tajništvu sektor-
ja Vzdrževanje, pri Nataši Klobas; prosimo
dokazilo o plačilu za razpisno dokumentaci-
jo. Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi na naslovu naročnika, pri Igorju Pianto-
niju, tel. 05/668-61-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak dan med 7. in 14. uro do
9. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 30.000 SIT, virman-
sko nakazilo na transakcijski račun št.
10100-0000055382, pri Banki Koper,
d.d. (DDV je vključen v ceni).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 7. in 14. uro, najkasneje do 10. aprila
2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rižanski vodovod, Koper
d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000 Ko-
per, v tajništvo sektorja Vzdrževanje, Nataši
Klobas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2001 ob 13.15, v mali sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti do 1. 5. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): ponudbo lah-
ko predloži gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvajanje dobav bla-
ga, ki je predmet javnega naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe do poteka roka za oddajo
ponudbe. Ponudba mora veljati še 70 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
odločitev o sprejemu ponudbe sprejel pred-
vidoma v 30. dneh po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– interventna dobava ponujenega blaga,
– dobavni rok,
– izkušnje s ponudnikom,
– dodatne tehnične opcije od navedenih

v tehnični dokumentaciji,
– plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba Igor Piantoni, tel.
05/668-61-52. Naročnik si pridržuje pravi-
co do razveljavitve razpisa oziroma da ne
izbere nobenega ponudnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.

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

gradnje po odprtem postopku

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

Ob-44620
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta Ana,

Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
tel. 02/703-20-07, faks 02/703-30-21.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija občinskih cest v Občini Sveta Ana
v skupni dolžini 3.557 m.

Ocenjena vrednost del je 51,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj z ločenimi pogodbami za posamez-
no cesto.

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

4. Kraj izvedbe: občinske ceste na ob-
močju Občine Sveta Ana.

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

končanja ali čas izvedbe: maj–avgust.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sveta
Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, tel. 02/703-20-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doko-
mentacijo se lahko zahteva od objave tega
razpisa do 5. 4. 2001, vsak dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo proti plačilu
5.000 SIT na žiro račun naročnika št.
51850-630-26042 sklic 00-71410001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 10. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 4. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Sveta Ana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno pre-
dložiti bančno garancijo v višini 10% vre-
dnosti javnega naročila in mora veljati še 30
dni po izteku ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
oziroma do podpisa pogodbe, 10. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene 88%, reference 6%, rok
plačila situacij 6%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 3. 2001.

Občina Sveta Ana

Št. 343-6/01-132 Ob-44622
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

26, 1330 Kočevje, faks 01/895-55-31, te-
lefon 01/895-11-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: redna
vzdrževalna dela na lokalnih in kra-
jevnih cestah na področju Občine Ko-
čevje.

(b) Če je predvidena oddaja delov/in
sklopov obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali vse sku-
paj: dela se lahko oddajo po sklopih več
sklopov ali en sam sklop. Obseg sklopov je
naveden v razpisni dokumentaciji. Ponudba
mora biti izdelana za vse sklope.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Ko-
čevje.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del po
sklenitvi pogodbe za eno leto, z možnostjo
podaljšanja za 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na voljo v Oddelku za gospodar-
stvo, turizem in gospodarske javne službe
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje. Dodatne informacije pri Bo-
rutu Hočevarju, tel. 01/895-13-90 ali GSM
041/406-186.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati z doka-
zilom o plačilu stroškov, v višini 10.000 SIT.

Plačilo na ŽR Občine Kočevje, št.
51300-630-10077, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 4. 2001 do 12. ure,
v zapečateni ovojnici, z napisom “Ne odpi-
raj – Ponudba za redna vzdrževalna dela na
lokalnih in krajevnih cestah na področju Ob-
čine Kočevje“.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Občina Kočevje – vložišče, Ljub-
ljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26.,
1330 Kočevje, prostori Oddelka za gospo-
darstvo, turizem in gospodarske javne slu-
žbe, 2. 4. 2000 ob 13.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v vrednosti 50.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah Zakona o izvrševa-
nju proračuna, v roku 60 dni od dneva preje-
ma situacije v vložišče Občine Kočevje.

12. 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
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, pre-
dloženo v razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 13. 8. 2001.

Predvideni datum odločitve o izbiri je
13. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 50%, fiksnost cen za obdobje
12 mesecev 30%, fiksnost cen za nadalnje
obdobje 12 mesecev 15%, organiziran
obrat oziroma izpostava s sedežem na ob-
močju Občine Kočevje 5%.

Za posamezno merilo se za najugodnej-
šo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 1. 3. 2001.

Občina Kočevje

Št. 462-34/00-144 Ob-44763
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 26,

1330 Kočevje, tel. 1/893-1071, faks
89-55-531.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in novogradnja infrastrukture
na območju dela javne poti št. 671134
v Šalki vasi pri Kočevju. Ocenjena vre-
dnost del znaša 14,700.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, 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: izde-
lava projektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Cesta v Šalki vasi pri
Kočevju (do GRILL-a).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek:
predvidoma do 30. 6. 2001, dokončanje:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dvignejo na na-
slovu: Občina Kočevje, Oddelek za okolje
in prostor, Ljubljanska c. 26, 1330 Koče-
vje, pri Ivanu Maroltu, tel. 1/893-10-71 (do-
datne informacije).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 14. uro v času trajanja razpisa.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: ponudnik se mora
ob dvigu razpisne dokumentacije izkazati z
dokazilom o plačilu stroškov, v višini
10.000 SIT.

Plačilo na ŽR Občine Kočevje št.
51300-630-10077, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 5. 4. 2001 do 10. ure, v zape-
čateni ovojnici, s pripisom “Ne odpiraj –
ponudba Šalka vas“.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Kočevje, vložišče,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 4. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva menica v višini
10% ocenjene vrednosti del.

11. Pogoji glede financiranja in plači-
la /ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se izvajajo v skladu z določili Zakona
in navodila o izvrševanju proračuna, v mini-
malnem roku 60 dni od dneva prejema situ-
acije v vložišče Občine Kočevje.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: naroč-
nik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo predloženo v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudbe, ponudnike bo investitor
oziroma naročnik obvestil z obvestilom o
oddaji naročila v roku 20 dni po javnem
odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 75 %, fiksnost cen 10%, pogoji
plačila (minimalni rok plačila 60 dni) 5%,
rok, garancijski rok 10%.

Za posamezno merilo se za najugodnej-
šo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži .

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije dobijo interesenti pri Iva-
nu Maroltu, Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
Kočevje, tel. 01/893-10-71 v uradnih urah.

17. Datum in številka predhodnega
razpisa:/

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Občina Kočevje

Št. 080-09-1357 Ob-44767
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češ-

njica 48; tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.ze-
lezniki.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževa-
nje gozdnih cest v Občini Železniki v le-
tu 2001 v vrednosti 7,300.000 SIT.

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

– v zasebnih gozdovih v vrednosti
6,600.000 SIT,

– v državnih gozdovih v vrednosti
700.000 SIT.

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine Želez-
niki.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del je ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje del do
30. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Želez-
niki, Češnjica 48, Železniki, II. nadstropje,
soba št. 24, kontaktna oseba Darko Gort-
nar, tel.: 04/500-00-16 ali 041/40-80-81.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 13. 3. 2001 do
23. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni Občine Železniki soba št.
19 ali z virmanom na ŽR Občine Železniki
št. 51510-630-50272.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, katere bodo predložene najkasneje
do 29. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki, sprejemna pisarna, so-
ba št. 19.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 3. 2001 ob
12.30 na naslovu Občina Železniki, Češnji-
ca 48, Železniki, sejna soba16/II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
obrestni depozit za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe, za obdobje 45
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo 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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z 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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 6. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Občina Železniki

Št. 080-09-1356 Ob-44768
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Naslov naročnika: Železniki, Češnjica

48; tel. 04/500-00-00, faks
04/500-00-20, e-mail: uprava@obcina.ze-
lezniki.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: asfalti-
ranje cest v Občini Železniki v letu 2001
v vrednosti 45,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo boi oddano v paketu.

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

4. Kraj izvedbe: območje Občine Želez-
niki.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del je
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1. 6. 2001, dokončanje del do 30. 6. 2001,
delno do 30. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Želez-
niki, Češnjica 48, Železniki, II. nadstropje,
soba št. 24, kontaktna oseba Darko Gort-
nar, tel. 04/500-00-16 ali 041/40-80-81.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 13. 3. 2001 do
23. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni Občine Železniki soba št.
19 ali z virmanom na ŽR Občine Železniki
št. 51510-630-50272.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, katere bodo predložene najkasneje
do 30. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Železniki, Češnjica
48, 4228 Železniki, sprejemna pisarna, so-
ba št. 19.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne, 30. 3.
2001 ob 12.30 na naslovu Občina Železni-
ki, Češnjica 48, Železniki, sejna soba16/II.

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 5% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo 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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): skladno z 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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 6. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skladno
z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Občina Železniki

Št. 34401/00005/2001 Ob-44773
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210

Trebnje, telefon 07/348-11-00, faks
07/348-11-31.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira naj-
ugodnejšega izvajalca asfalterskih del: iz-
delava finega planuma; dobava in strojno
polaganje asfalta v kompletu z muldo v si-

stemu BNOP 16 in debelini 6 cm; čiščenje
obstoječega asfaltnega vozišča in pobrizg z
bitumensko emulzijo ter dobava in strojno
polaganje asfaltnega betona v sistemu AB
11 v debelini 4 cm; priprava podlage in
strojna ter ročna izdelava asfaltne mulde de-
beline 6 cm oziroma 4 cm; dosip bankin.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopu ni predvide-
na, ponudba mora zajemati vse sklope.

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

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
javnih poteh in cestah celotnega območja
Občine Trebnje, med drugim tudi na na-
slednjih cestah:

– lokalna cesta št. 425801 (Železno–
Volčja Jama),

– lokalna cesta št. 425231 (Zabrdje–
Praprotnica–Rodine),

– lokalna cesta št. 425901 (Mala v.–
Selce–Babna Gora),

– lokalna cesta št. 425331 (Sotla–G.
Zabukovje–Zaloka),

– lokalna cesta št. 295341 (Radovlja–
Čelevec–D.Laknice),

– lokalna cesta št. 425202 (Brezovica–
Velika Loka),

– lokalna cesta št. 425012 (Dobrnič–
Artmanja vas),

– lokalna cesta št. 426123 (Šentlo-
vrenc–Mačji Dol),

– lokalna cesta št. 425315 (Križje–Ko-
stanjevica–Svinjsko),

– lokalna cesta št. 295281 (Otočec–Pa-
ha–Podturn),

– lokalna cesta št. 426401 (Trnje–Dol.
vas pri Čatežu).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe in zaključek do
31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje, kontaktna oseba
Tone Kastelic, oddelek za okolje in prostor,
tel. 07/348-11-08.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dne 17. 4.
2001, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti potrdilo
o vplačilu akontacije 5.000 SIT na žiro ra-
čun št. 52120-630-40206.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 4. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
17. 4. 2001, na sedežu naročnika, v mali
sejni sobi v II. nadstropju, ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila izvršenih del je 60 dni od
prejema računa ali situacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ni posebnih zahtev, ra-
zen zakonskih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 30
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena vrednost.

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: 2. 3. 2001.

Občina Trebnje

Št. 35101/9/2001 Ob-44789
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-00, e-mail: obcina@lasko.si.

3. Opis in obseg gradnje: preureditev
kletnih prostorov občinske zgradbe v
center mladih.

4. Kraj izvedbe: Laško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust 2001–
december 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo, Oddelek za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na razpolago za 10.000 SIT; plačilo
po položnici na račun Občine Laško, št.
50710-630-10131.

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

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 23. april ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Laško.

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

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la bodo po izstavljenih situacijah v roku 60–
90 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem, ko je ta izbrana kot najugodnejša:
pogodba.

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:

1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,

3. da  ponudniku  ni  bila  v  zadnjih
petih  letih  pred  objavo  naročila  izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano s poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je predmet javnega na-
ročila,

4. da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS,

5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom,

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran in dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni,

7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev,

8. da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke,

9. da nudi 60–90 dnevni plačilni rok,
10. da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

bene vrednosti,
11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval,

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe za-
hteval,

12. opcija ponudbe 30. 9. 2001.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum o odloči-
tvi o sprejemu ponudbe je 7. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:

ponudbena cena 60%:
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4
PC – ponudbena cena, VC – najvišja

cena, NC – najnižja cena
– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8

povC – povprečna cena
PC –ponudbena cena

reference ponudnika 15%
0 – jih nima, ni priložil(se izloči)
1 – slabe
1,5 – zadovoljive
2 – zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične, priložena so priporočila

rok izvedbe 15%
0 – rok ni določljiv oziroma daljši od

razpisanega
3 – v skladu z razpisnimi pogoji in pro-

gramom priprave
5 – nudi krajši rok izdelave

finančna usposobljenost (bonitete, pla-
čilna sposobnost) 10%

0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad
60 dni

1 – slabe (čista izguba, občasna bloka-
da ŽR, neporavnane obveznosti)

3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-
bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)

5 – zelo dobre (pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja)

Maximalno skupno število točk je 500,
maximalna ocena za posamezno merilo je 5
točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 733-87-14, med
7. in 9. uro, do 18. 4. 2001.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 3. 2001.

Občina Laško

Št. 33303/02/01-201 Ob-44791
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, tel. 03/56-34-800, faks
03/56-27-986.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija letnega bazena v Trbovljah
(strojna, gradbena in elektro dela).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: razpisana dela se oddajajo v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. septembra
2001 do aprila 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Trbovlje, Me-
stni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek za oko-
lje, prostor in ekologijo, gospodarske javne
službe in občinsko premoženje, Darja Tavzelj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: zanjo je potrebno plačati
15.000 SIT na žiro račun naročnika
52700-630-10056.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do četrtka, 12. 4. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 12. 4. 2001
ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Trbov-
lje, 2. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti raz-
pisanih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo za izvedena dela bo realizirano v 4. kvar-
talu 2001 in v letu 2002.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kolikor predloži
ponudbo skupina izvajalcev, mora le-ta do-
staviti 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik prilo-
žiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 90 dni od dneva oddaje ponudb;
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je maj 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 75%,
– rok izvedbe 10%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in

kadrov 5%,
– rok plačila 5%,
– finančna usposobljenost 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 2. 3. 2001.
Občina Trbovlje

Št. 343-107/97-3 Ob-44889
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,

5000 Nova Gorica, faks št. 05 30-21-233,
tel. št. 05/33-50-111.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
dovozne ceste s priključkom na Vojko-
vo cesto ter gradnja parkirišč.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek maj
2001, dokončanje po terminskem planu,
razvidnem v razpisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Stojan Vičič,
univ. dipl. inž. gradb., tel.05/33-50-135.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): /

8 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Nova Gori-
ca, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 4. 2001 ob 13. uri, steklena
dvorana Mestne občine Nova Gorica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno 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 ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 1. 6. 2001, 25. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17 Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Mestna občina Nova Gorica

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
Ob-44858

Regijski pospeševalni center Posavje
objavlja spremembe javnega razpisa za od-
dajo naročila storitev po odprtem postop-
ku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 8 z

dne 2. 2. 2001, Ob-43121 (stran 489) in
sicer se naslednje točke javnega razpisa
popravijo in se pravilno glasijo:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 21. marec 2001 do
11. ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 3. 2001 ob 13. uri, Regijski pospeše-
valni center Posavje, CKŽ 23, 8270 Krško.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– kadrovska sposobnost 30%,
– reference članov projektnih skupin

30%,
– metode dela 10%,
– celovitost ponudbe 2%,
– reference in dosedanje sodelova-

nje s ponudnikom 18%,
– cena 10%.

Regijski pospeševalni center
Posavje

Št. 025 - 19 /2001-3 Ob-44526
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: reprodukcijsko
kartografske storitve.

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe, vendar ne prej kot 1. 4. 2001 do
konca junija oziroma do sprejema proraču-
na Republike Slovenije za leto 2001 (mož-
nost podaljšanja).

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Služba
za  finančne  in  splošne  zadeve,  Glavni
urad, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub-
ljana, Nives Jurcan, tel. 01/478-49-27,
soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
10. 4. 2001 do 9. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 4. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2001 ob 10. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska uli-
ca 12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
okvirne vrednosti javnega naročila.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v celo-
ti financira naročnik.

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

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: tehnična in strokovna
usposobljenost (natančneje opredeljeno 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: /

(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: najmanj 30 dni po od-
piranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(70%), izvedbeni rok (15%) in celovitost po-
nudbe (15%) .

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Irena Ažman 01/478-48-04.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 025-20/2001-2 Ob-44610
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,

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

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

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora zagotoviti storitve čiščenja
na lokaciji navedeni pod točko 4.1.

4.1. Območna geodetska uprava Mari-
bor – izpostava Slovenska Bistrica, Titova
ulica 34, Slovenska Bistrica.

5. Kraj izvedbe: na zgoraj navedeni lo-
kaciji.

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

končanja ali čas izvedbe: pogodba se
sklepa od datuma navedenega v razpisni
dokumentaciji vendar ne prej kot s 10. 4.
2001 in se sklepa do konca leta 2001 ozi-
roma največ za dobo enega leta od skleni-
tve pogodbe.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Služba za finančne
in splošne zadeve, Glavni urad, Zemljemer-
ska 12, Ljubljana, Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
10. 4. 2001 do 9. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v višini
2.500 SIT na žiro račun 50100-845-62067
18 25127-7130007-00000000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 4. 2001
do 9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 4. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ustrezno tehnično opremo za
vse oblike čiščenja poslovnih prostorov.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju ponudb, na-
ročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvido-
ma do 10. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
certifikat, ugodnosti, fiksnost cene.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 01/01 Ob-44635
1. Naročnik: Slovensko narodno gleda-

lišče Maribor.
2. Naslov naročnika: Slovenska ulica

27, 2102 Maribor, tel. 02/250-61-00, int.
114 ali 155, faks 252-12-07, e-mail: tehni-
ka@sng-mb.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

1. požarna straža,
2. redno letno servisiranje gasilnih

aparatov,
3. redno servisiranje stabilnih gasil-

nih naprav,

4. izdelava požarnega reda in požar-
nega načrta ter dobava in montaža pred-
pisanih navodil, shem in oznak.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudbe se oddajajo po sklopih – skupinah.
Ponudnik lahko odda ponudbo za enega,
več ali vse sklope.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: letna pogodba za
sklope 1 do 3, enkratno naročilo za sklop 4.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: za tehnična
vprašanja Martin Benko, za splošna vpraša-
nja Drago Prosnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: petek, 9. 3. 2001
do petka 6. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na žiro račun št.
51800-603-31114.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: petek, 13. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Slovensko narodno gledali-
šče, Slovenska ulica 27, 2102 Maribor,
uprava, 2. nadstropje, tehnična pisarna, so-
ba št. 235.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek, 13. 4. 2001 ob 13. uri, sejna
soba št. 229.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menič-
na izjava za 3% vrednosti ponudbe in pod-
pisana bianco menica.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 60 dni po obračunani in obojestransko po-
trjeni opravljeni storitvi.

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

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 ima pooblasti-
la MORS za opravljanje dejavnosti, za kate-
ro oddaja ponudbo.

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: predpisi so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 5.
2001. Predvideni datum oddaje del je 1. 5.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 5%, ostalo 5%. Merila so na-
tančno navedena v razpisni dokumentaciji.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2001.

Slovensko narodno gledališče
Maribor

Št. 04/2001 Ob-44636
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Štu-

dentski domovi Maribor.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ce-

sta 83, 2000 Maribor, tel. 02/228-42-00,
faks 02/252-55-63.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: receptorske sto-
ritve (1B-27) v Študentskih domovih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvidena oddaja po sklopih.

5. Kraj izvedbe: Maribor.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 5. 2001 do
1. 5. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Študentski domovi Maribor, Gospo-
svetska cesta 83, Andrej Kuster.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
3. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
51800-603-31385.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 9. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Mariboru, Študent-
ski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 4. 2001 ob 14. uri, UM, Študent-
ski domovi Maribor, Gosposvetska cesta 83,
2000 Maribor – sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v znesku 1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

13. 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.

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: finančna usposobljenost,
kadrovska usposobljenost.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: ni
rezervirana za posebno dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: splošni predpisi.
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: ni treba na-
vajati osebja.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2001, 15. 4.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena storitve 60%,
– plačilni rok 10%,
– kadrovska usposobljenost 15%,
– finančna usposobljenost 15%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Univerza v Mariboru, Študentski do-
movi Maribor – Andrej Kuster.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2001.

Univerza v Mariboru
Študentski domovi Maribor

Št. 213 Ob-44666
1. Naročnik: Regionalni center za razvoj

d.o.o. (po pooblastilu, v imenu in za račun
Občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje,Hra-
stnik in Radeče).

2. Naslov naročnika: Cesta zmage 35B,
1410 Zagorje ob Savi, telefon
03/566-83-33, telefaks 03/566-83-30,
e-mail: rcr@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A in 1B Zakona o
javnih naročilih: izdelava pred-investicij-
ske študije za vzpostavitev medobčin-
skega sistema ravnanja z odpadki. Oce-
njena vrednost 5,500.000 brez DDV.

Sklic na vrsto storitev po prilogi 1A;
št. 12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvidena delitev po sklopih.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedb: začetek oprav-
ljanja storitve takoj po končanem izboru in
podpisu pogodbe, predvidoma 60 dni.

8. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
gionalni center za razvoj, d.o.o., Gabrsko
12, 1420 Trbovlje, telefon 03/56-34-220,
telefaks 03/56-34-250, e-mail: center.raz-
voj@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi razpisa
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo zainteresirani ponudniki dvignejo s po-
trdilom o plačilu 10.000 SIT na ŽR
52720-601-18967.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Regionalni center za razvoj,
d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za izdelavo
pred-investicijske študije za vzpostavitev me-
dobčinskega sistema ravnanja z odpadki.“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 4.
2001 v sejni sobi Regionalnega centra za
razvoj, d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje,
ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje
ponudb, pismena pooblastila za zastopa-
nje.

11. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 65.000 SIT, z ve-
ljavnostjo 45 dni po odpiranju ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov, in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

(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: 60 dni od datuma od-
piranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
60%, reference, kadri, usposobljenost –
40%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: morebitne dodatne informacije v zve-
zi s predmetnim naročilom dobijo ponudniki
pri: F.E.T. – Trbovlje, Roman Lebar, telefon
03/562-75-50, mobitel 041/732-718 ali
e-mail: fet.trbovlje@siol.net.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 3. 2001.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Št. 1 Ob-44687
1. Naročnik: Lastniki poslovnih prostorov

objekta Tivolska 50, ki jih zastopa SPL d.d.
Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Frankopanska 18a,
1519 Ljubljana tel. 01/4736-800 telefaks
01/473-68-26, e mail Spl@spl.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: obnova treh ose-
bnih dvigal v stavbi Tivolska 50 v Ljub-
ljani.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so pred-
met javnega naročila v celoti. Ponudniki se

ne morejo prijaviti za izvajanje del posamez-
nega sklopa del.

5. Kraj izvedbe: poslovni objekt Tivolska
50, Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni rok
pričetka del je 1. september 2001, rok do-
končanje del pa 30. november 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SPL d.d. Fran-
kopanska 18a služba inženiringa g. Pere tel.
01/473-68-44 ali 041/612-858 vsak delov-
nik med 8. in 10. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem razpisne
dokumentacije je od objave razpisa do
23. marca 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na ž.r. 50100-601-13084 SPL d.d.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SPL d.d. Frankopanska 18a,
Ljubljana osebno v tajništvo v zaprti kuverti
s pripisom “Ponudba za dvigala Tivolska 50
- Ne odpiraj“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. april 2001 ob 13. uri v prostorih v
6. nadstropju objekta Tivolska 50.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: je nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: je na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

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

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: je navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: pravilnik o tehničnih normativih za dvi-
gala na električni pogon za navpični prevoz
oseb in tovora.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be ne sme biti krajši kot 120 dni. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je13. april 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: za ce-
no 60 točk, za usposobljenost ponudnika 20
točk,za referenčne objekte 20 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. februar 2001.

SPL, d.d., Ljubljana

Ob-44702
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, telefon 01/543-11-00.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja storitev va-
rovanja za potrebe Kliničnega centra
(ca. 146.000 ur varovanja letno) -1B, št.
kateg. 23.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: od-
daja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Klinični center Ljub-
ljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum pričetka
julij 2001 za dobo 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba številka 40 (tajništvo), vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 12. aprila 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Komercialni sektor Klinične-
ga centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba števil-
ka 13.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. april 2001 ob 12. uri, predavalni-
ca I v pritličju glavne stavbe Kliničnega cen-
tra, Zaloška 7, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 1% po-
nudbene vrednosti. Bančna garancija za re-
snost ponudbe mora veljati do 14. 8. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zako-
na o javnih naročilih so navedeni 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: Zakon o zasebnem varovanju in obvez-
nem organiziranju službe varovanja (Ur. l.
RS, št. 32/94, 23/97, 9/98).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 13. avgusta 2001.Predvideni datum odlo-
čitve je 1. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena ure varovanja,
2. delovna kapaciteta firme,
3. intervencijski čas.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 11 z dne
16. 2. 2001, Ob-43642.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 55 Ob-44721
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta

5, 1410 Zagorje ob Savi.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih:

– izdelava idejnega projekta za širitev
osnovnošolskih kapacitet Osnovne šole
Ivan Skvarča v Zagorju ob Savi,

– izdelava idejnega projekta za širitev
osnovnošolskih kapacitet Osnovne šole
Tone Okrogar v Zagorju ob Savi,

– izdelava idejnega projekta za širitev
osnovnošolskih kapacitet Osnovne šole
Ivan Kavčič Izlake,

– izdelava idejnega projekta za iz-
gradnjo vrtca v Izlakah,

– izdelava zazidalnih načrtov za vse
štiri navedene lokacije oziroma objekte,

– izdelava PGD in PZI dokumentacije
za vse štiri navedene objekte.

Vrsta storitve: arhitekturne storitve po pri-
logi 1 A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: dela se lahko oddajo za vse štiri ob-
jekte enemu ponudniku, ali pa ločeno dve-
ma ali več (največ štirim) različnim ponudni-
kom za posamezni objekt. Detajlnejše in-
formacije in pogoji so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

5. Kraj izvedbe: lokacija izdelovalca ozi-
roma izdelovalcev dokumentacije ni vezana
na lokacijo objektov.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

– Osnovna šola Ivan Skvarča:
idejni projekt: april 2001–junij 2001,
zazidalni načrt: junij 2001–september

2002,
PGD, PZI: september 2002–januar

2002,
– Osnovna šola Tone Okrogar:

idejni projekt: september 2001–decem-
ber 2001,

zazidalni načrt: december 2001–marec
2002,

PGD, PZI: marec 2002–julij 2002,
– Osnovna šola Ivan Kavčič in vrtec Izla-

ke:
idejni projekt: januar 2002–maj 2002,
zazidalni načrt: maj 2002–avgust 2002,
PGD, PZI: avgust 2002–december

2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo se lahko dvigne na naslovu IN-TACT,
d.o.o., Cesta 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi, tel. 03/56-64-083 ali 041/650-806
(Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju 20 dni
od izida tega razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na poslovni ra-
čun IN-TACT, d.o.o., pri Banki Zasavje, d.d.,
Trbovlje, št. 26338-0017831728, s pripi-
som za javni razpis.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 45 dni po izidu razpisa
do 12. ure (kolikor je ta dan sobota, nedelja
ali praznik pa prvi naslednji delovni dan).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c,
1410 Zagorje ob Savi, osebno ali po pošti.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 46 dni po izidu razpisa (kolikor je ta
dan sobota, nedelja ali praznik pa prvi na-
slednji delovni dan), ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Zagorje ob Savi.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: menica
z ustrezno menično izjavo v višini 500.000
SIT, za obdobje 90 dni po odpiranju ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni pogoji so navedeni v razpisni dokumenta-
ciji in so skladni s pogoji, ki veljajo za prora-
čunske porabnike.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vrsta dokazil, ki jih mora
predložiti ponudnik, je razvidna v razpisni do-
kumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: skladno
z zakonodajo na področju graditve objektov,
projektiranja in prostorskega načrtovanja.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94,
69/94, 29/95, 59/96), Pravilnik o podro-
bni vsebini projektne dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 35/98) ter drugi ustrezni zakoni in
predpisi s področja urejanja prostora itd.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti 60 dni od odpiranja ponudb, pred-
viden datum odločitve o sprejemu ponudbe
60 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: pogoj
usposobljenosti in sposobnosti ponudnika je
izločitven. Pri izboru najugodnejšega ponu-
dnika bomo upoštevali dve merili, in sicer ce-
no in rok izvedbe del.

Detajlneje so merila in način ocenjeva-
nja ponudb opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 3. 2001.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 41405-5/01-3 Ob-44738
1. Naročnik: Občina Rogašovci.
2. Naslov naročnika: Rogašovci 14b,

9262 Rogašovci, faks 02/557-16-07.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba razisko-
valno-poskusne vrtine za pitno vodo.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: za
vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: k.o. Večeslavci – Mari-
čova graba, parc. št. 1734; k.o. Serdica –
Kozicova graba, parc. št. 642/2.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možna na podlagi utemeljitve.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek – takoj
po sklenitvi pogodbe, dokončanje – junij
2001 (vrtine).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinska upra-
va, Sv. Jurij 15a, župan občine Janko Halb
(tel. 02/558-85-00); tajnica občine Marje-
ta Bergles (tel. 02/558-84-03).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo vlog – vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 11. 4. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogašovci, Občinska
uprava, Sv. Jurij 15a, 9262 Rogašovci.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2001 ob 13. uri, na sedežu občinske
uprave, Sv. Jurij 15a, 9262 Rogašovci.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo izvršila po pogodbi in izstavljenih
situacijah (izvedba vrtin – 60 dni po tehnič-
nem prevzemu; preizkusna dela – sukcesiv-
no, v 60 dneh po izdani situaciji).

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

tančno opredelitvijo odgovornosti posamez-
nih 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: dokazila o usposobljeno-
sti, veljavni dokumenti o dejavnosti, registra-
ciji, reference – zaželjene.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost:
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, od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja, do
20. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji (reference – 45%, ce-
na – 35%, rok izvedbe – 20%).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Občina Rogašovci

Št. 004/01 Ob-44742
1. Naročnik: Termoelektrarna-Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana, tel. +386 1 58 75 200, faks
+386 1 52 46 480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje in-
dustrijskih tirov (1A, zap. št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni
predvideno.

5. Kraj izvedbe: območje objekta naroč-
nika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: po končanem po-
stopku oddaje naročila, 36 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na-Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za ekonomiko
in javna naročila, I. nad., soba 29, kontak-
tna oseba je Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58
75 247, faks +386 1 58 75 217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure (v tiskani obliki ali na disketi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (brez DDV), znesek je po-
trebno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504,
s pripisom “JR – vzdrževanje industrijskih ti-
rov”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu in davčno
številko.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti do vključno 17. 4. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Termoelektrarna-Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad., soba 29.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 18. 4. 2001 ob
11. uri, v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
opravljeni storitvi mesečno, naročnik nudi
45-dnevni najkrajši rok plačila.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: dokazilo o registraciji –
staro največ trideset dni; potrdilo, iz katere-
ga je razvidno, da podjetje ni v stečajnem
postopku, prisilne poravnave ali likvidacije –
staro največ trideset dni; potrdilo sodišča,
da vodstveni delavci niso obsojeni za kazni-
va dejanja s področja poslovanja v zadnjih
petih letih – staro največ trideset dni; doka-
zilo o plačanih davkih – staro največ tride-
set dni; dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti; dokazilo o boniteti po-
djetja – staro največ trideset dni; izjavo o
sprejemanju pogojev razpisne dokumenta-
cije; izjavo o sprejemanju naročnikovih me-
ril za vrednotenje ponudb; izjavo o seznani-
tvi in proučitvi razmer v objektu TE-TOL; iz-
javo o zagotovitvi ustreznih kapacitet za iz-
vedbo del; izjavo, da ima odgovorni vodja del
opravljen strokovni izpit; izjavo, da ni prepo-
vedi sklenitve pogodbe; izjavo o upošteva-
nju predpisov iz varstva pri delu v objektu;
izjavo o ponujenem plačilnem roku; izjavo o
certificiranem sistemu kakovosti; izjavo o
predložitvi menice in menične izjave kot fi-
nančno zavarovanje za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: odgovorni
vodja mora imeti opravljen strokovni izpit
(Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki
neposredno sodelujejo pri opravljanju želez-
niškega prometa na SŽ – Pravilnik 646/79).

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 6. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 3. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena po-
samezne storitve vzdrževanja se točkuje sa-
mostojno, vsota vseh cen do 70 točk; pla-
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čilni pogoji do 15 točk; reference do 10
točk; certificiran sistem kakovosti 5 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 02/01 Ob-44736
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel.: 03/896-11-00,
faks: 03/896-11-27.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: raziskave, pred-
hodne investicijske študije, projektna
dokumentacija zunanjega kanalizacij-
skega omrežja ter čistilnih naprav s pri-
padajočimi objekti (idejni projekti, PGD,
PZI, PID), projektna dokumentacija zuna-
njega vodovodnega omrežja s pripada-
jočimi objekti (idejni projekti, PGD, PZI,
PID), aktivnosti pri izvajanju del ter osta-
le konzultantske storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Velenje,
Občina Šoštanj ter Občina Šmartno ob
Paki.

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

končanja ali čas izvedbe: /
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Komunalno
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Zoran Rodič, tel.:
03/896-11-00, faks: 03/896-11-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV - virman-
sko nakazilo na TR št. 13426 - 0012997108
- sklic na št. 161.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejem-
nik: Zoran Rodič.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2001 ob 11.30 v sejni sobi Ko-
munalnega podjetja Velenje d.o.o., Koroška
cesta 37b, 3320 Velenje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: kot v raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

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

o javnih naročilih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2001. Naročnik bo sprejel odloči-
tev predvidoma do 25. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. K65-3/01 Ob-44770
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov šolskih otrok v Mestni občini Koper
z minimalnim obsegom primestnega linijske-
ga prevoza oseb. Vrsta storitve: storitve ko-
penskega transporta po prilogi 1A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se odda po posameznih rapisnih
območjih. Ponudnik mora ponuditi posamez-
no razpisno območje v celoti. Ponudnik lah-
ko ponudi eno, več ali vsa razpisna območja.

5. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Koper.

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

končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo
sklenila za obdobje od 1. 9. 2001 do 31. 8.
2002, z možnostjo podaljšanja za eno leto
vendar skupno največ 5 let.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
vsak dan od 8. do 12. ure in ob sredah od
14. do 17. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper št. 51400-603-90004, sklic
na številko 00 714 1 0002-0411 in s pripi-
som: Javni razpis-izvajanje šolskih in prime-
stnih prevozov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do
10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 4. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, prvo
nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, veljavna do 15. 7.
2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec in sicer v višini 1/12
pogodbene vrednosti, zmanjšan za znesek
iztrženih vozovnic v preteklem mesecu. Me-
sečno poročilo o prodanih vozovnicah je
sestavni del računa. Naročnik bo račun po-
ravnal v 30 dneh po prejemu, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih in
drugih pogojih za parkirišča in mesta za
vzdrževanje vozil, Odlok o varnosti v ce-
stnem prometu v naseljih.

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 15. 7. 2001. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitve-
ni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika je najnižja končna ponudbena
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 2. 3. 2001, Ob-44322.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 171/2001 Ob-44829
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, telefon: 01/543-11-00.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: oddaja storitev
pranja bolnišničnega perila in delovnih
oblek za potrebe Kliničnega centra - 1B,
št. kateg. 27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: od-
daja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum pričetka
julij 2001 za dobo 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba številka 40 (tajništvo) vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 17. aprila 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
50103-603-51820 sklic na številko
00 45-08-7599.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana, I. nadstropje / soba številka 13.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. april 2001 ob 12. uri, predavalni-
ca I. v pritličju glavne stavbe Kliničnega cen-
tra, Zaloška 7, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 1% po-
nudbene vrednosti. Bančna garancija za re-
snost ponudbe mora veljati do 17. 8. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila.

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. avgusta 2001. Predvideni datum
odločitve je 1. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. cena
pranja, 2. tehnologija pranja, 3. strojne ka-
pacitete ponudnika, 4. obseg pranja ponu-
dnika.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 23. 6. 2000, Ob-30495.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2001.

Klinični center Ljubljana

Ob-44867
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, 3000 Celje.

2. Naslov naročnika: Družba za avtoce-
ste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljub-
ljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, faks
01/300-99-37.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: strokovne in sve-
tovalne storitve za potrebe nacionalne-
ga programa izgradnje avtocest v Repu-
bliki Sloveniji.

Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A: odsek Pesnica – Slivnica, AC Ptuj-
ska – priključek Zrkovska, sklop B: odsek
AC Bič – Trebnje – Hrastje.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v razpisni doku-
mentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: DARS d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, kontaktna ose-
ba za dodatne informacije Konrad Planteu
(tel. 01/300-99-50), dvig dokumentacije v
sobi 516 – Metka Celestina.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 4. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, DARS d.d., Dunajska 7, 1000
Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 4. 2001 ob 11. uri.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste 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: v razpisni dokumen-
taciji.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 116/00.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Popravek
Št. 1/568/2001 Ob-44707

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po omejenem postopku za dobavo stroj-
ne in programske opreme za dejavnost or-
ganizatorja trga za električno energijo, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 8 z dne
2. 2. 2001, Ob-43226 in Ob-43227, se
popravita naslednji točki:

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 16. 3. 2001.

(b) Datum in ura javnega odpiranja pri-
jav: 21. 3. 2001 do 9.30.

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

Ob-44638
1. Naročnik: Srednja šola za gostinstvo

in turizem.
2. Naslov naročnika: Kosovelova ul. 2,

3000 Celje, tel. 03/42-55-450, faks
03/42-55-480.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1 po skupinah blaga oziroma sklopih.

(b) Kraj dobave: Srednja šola za gostinstvo
in turizem, Kosovelova ul. 2, 3000 Celje.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
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ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
sklope oziroma skupine:

1. zelenjava,
2. pijače,
3. špecerija,
4. pekarski izdelki,
5. suhomesnati izdelki,
6. sveže meso in drobovina,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. divjačina,
9. ribe, raki in školjke,
10. ostalo prehrambeno blago,
11. sadje,
12. konzerve,
13. zamrznjeni proizvodi.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno sku-

pino oziroma sklop, več sklopov ali za vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001,
1. 5. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Srednja šola za
gostinstvo in turizem Celje, Marjana Srše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
26. 3. 2001, med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na žiro račun
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje,
št. 50700-603-30325, sklic 00 7638-78.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 2. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Srednja šola za gostinstvo in turi-
zem, Kosovelova ul. 2, 3000 Celje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

– da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokira-
nega ŽR,

– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da dostavlja blago fco skladišče naroč-

nika razloženo,
– da ima organizirano kontrolo kakovo-

sti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvido-

ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
15. 4. 2001, 20. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Srednja šola za gostinstvo in turizem,
Kosovelova ul. 2, 3000 Celje, Benjamin Gril.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 2. 2001.

Srednja šola za gostinstvo
in turizem Celje

Ob-44764
1. Naročnik: Dom počitka Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 16,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-10, faks
07/306-31-50.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah.

(b) Kraj dobave: Dom počitka Metlika,
Mestni trg 16, Metlika.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira na naslednje sku-
pine blaga ali sklope:

1. sveže meso,
2. mesni izdelki,
3. perutninsko meso in izdelki perutnin-

skega mesa,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. zamrznjena zelenjava,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. konzervirano sadje,
8. pijače in napitki,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. ribe in morski sadeži,
11. jajca,
12. splošno prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop ali

skupino, za več sklopov skupaj ali za vse
skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3. 5. 2001,
3. 5. 2004, 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Dom počitka Me-
tlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, kontak-
tna oseba je Aupič Cvetka, direktorica, tel.
07/306-31-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
19. 3. 2001 lahko ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na sedežu naročnika
vsak dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT + 19% DDV, kar
znaša 7.140 SIT na žiro račun Doma počit-
ka št. 52130-603-34088 s pripisom “za raz-
pisno dokumentacijo”.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 2. 4. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom počitka Metlika, Mestni trg
16, 8330 Metlika.

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 Za-
kona o javnih naročilih): predložitev pogod-
be o skupnem nastopu.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: po razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
19. 4. 2001, 20. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Matkovič Janez, ekonom, tel.
07/306-31-40.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Dom počitka Metlika

Ob-44826
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti in Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor in Cankarjeva ulica 5,
1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: strojno-te-
hnološka oprema z izdelavo projekta.

3. (b) Kraj dobave: Slovensko narodno
gledališče Maribor.

3. (c) Če je predvidena oddaja sklo-
pov, obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, za več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posamez-
nih sklopov.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka in trajanje dobave: /

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo pri:
Protech, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigher-
ja 5, 2000 Maribor, tel. 02/23-00-100,
faks: 02/23-72-555, pri Romani Goljat, tel.
02/23-00-185, faks 02/23-72-555.

Pojasnila o vsebini razpisne dokumenta-
cije mora ponudnik zahtevati v pisni obliki,
na katera bo naročnik pisno odgovoril vsem
ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno do-
kumentacijo.

5. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: do dneva od-
daje ponudbe med 8. in 10. uro vsak delov-
ni dan.

5. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: dokumentacijo lahko
ponudniki dvignejo ob predložitvi potrdila
o vplačilu 5.000 SIT, na žiro račun, št.
51800-601-64451.

6. (a) Datum do kdaj se sprejema prija-
ve: 2. 4. 2001 do 12. ure.

6. (b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti prijavo: Protech, d.d., Maribor, Uli-
ca Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bo zahtevana: /

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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): ponudniki mora-
jo predložiti pogodbo o skupni izvedbi posla.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
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deni datum odločitev o sprejemu ponud-
be: 10. 5. 2001, 30. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: izpol-
njevanje 41. do 43. člena Zakona o javnih
naročilih in ostale pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 15 z dne
2. 3. 2001, Ob-44497.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava

in
Ministrstvo za kulturo

Št. 14/01 Ob-44848
1. Naročnik: Vrtci Občine Žalec, Žalec.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 5,

3310 Žalec, tel. 03/571-74-66, faks
03/571-74-67.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

(b) Kraj dobave: Vrtec Žalec III, Tomši-
čeva 5, Žalec, Vrtec Šempeter, Vrtec Pet-
rovče, Vrtec Velika Pirešica.

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

1. kruh, pekovsko pecivo,
2. slaščičarski izdelki,
3. ocvrto pecivo,
4. sveže sadje, zelenjava,
5. mleko, mlečni izdelki,
6. meso, mesni izdelki,
7. piščančje meso, izdelki,
8. jajca,
9. ribe,
10. drobni prehrambeni izdelki,
11. zamrznjeni izdelki,
12. čaji, suho sadje,
13. testenine,
14. sokovi, sirupi.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave za obdobje treh let, od 28. 5. 2001
do 27. 5. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtci Občine Ža-
lec, Irena Kraljič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 3. 2001,
med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (znesek vklju-
čuje 19% DDV) na žiro račun št.
50750-603-36126.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 2. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtci Občine Žalec, Tomšičeva 5,
3310 Žalec.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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): /

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
do 7. 5. 2001, do 14. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom
o priznanju sposobnosti in usposobljenosti
povabljeni k predložitvi ponudb in obvešče-
ni o datumu in uri odpiranja ponudb.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Vrtci Občine Žalec

Št. 020/2001 Ob-44851
1. Naročnik: Javne naprave, javno podje-

tje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Javne naprave, jav-

no podjetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Ce-
lje, tel. 03/42-56-400, faks: 03/42-56-412.

3. a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava goriva in maziva, po specifi-
kaciji v razpisni dokumentaciji.

b) Kraj dobave: Bencinske črpalke, Jav-
ne  naprave,  javno  podjetje  d.o.o.;  Te-
harska 49, 3000 Celje in odlagališče Bu-
kovžlak.

c) Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, za več
sklopov ali za vse skupaj: da.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek do-
bave po podpisu pogodbe, trajanje dobave
13 leta.

5. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.; Tehar-
ska 49, 3000 Celje, Marjana Jerman dipl.
inž. grad., tel. 03/42-56-429, faks:
03/42-56-412, dodatne informacije: Janez
Karo, faks: 03/42-56-412.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno pri Mar-
jani Jerman vsak delovni dan do 19. 3. 2001
med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tu-
di po pošti, ob predhodni predložitvi potrdi-
la o plačanih stroških razmnoževanja razpi-
sne dokumentacije.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 12.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR naročnika Javne
naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska 49,
3000 Celje, št. 50700-601-105261.

6. a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: prijave je potrebno predložiti, ne glede
na način dospetja do ponedeljka 19. 3.
2001 do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o.; Teharska 49, 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-
cu v roku 30 dni od odpreme iz prodajnega
skladišča.

9. Pravna oblika povezave ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta iz-
brana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): 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 Zako-
na o javnih naročilih: pogoj, da se prispe-
la ponudba upošteva je, da je ponudnik
davčni zavezanec (priložiti potrdilo o vpisu
v sodni register zavezancev za davek na do-
dano vrednost), sposobnost zagotavljanja
vseh vrst blaga po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji, rok dobave – odzivni čas
maks 1 dan, dostava fco naročnik, urejena
kontrola kvalitete s strani ponudnika,
prodajalec bo na zahtevo naročnika do-
bavljal vzorce blaga, kompenzacija vsaj v
višini 30%.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
datum predložitve ponudbe 9. 4. 2001,
predvideni datum za odločitev je 13. 4.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po specifikaciji materiala brez DDV,
vključevati pa mora dobavo materiala na na-
slov Javne naprave, javno podjetje d.o.o.;
Teharska 49, 3000 Celje in odlagališče Bu-
kovžlak.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala ponudni-
kom za tri leta. Letna ponudba se bo skleni-
la s ponudniki, katerih cena ponudbe ne od-
stopa več kot 10% navzgor od povprečne
cene ponudb.

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: ne.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Javne naprave,
javno podjetje d.o.o. Celje

Št. 010/2001 Ob-44852
1. Naročnik: Javne naprave, javno podje-

tje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Javne naprave, jav-

no podjetje, d.o.o, Teharska 49, 3000 Ce-
lje, tel. 03/42-56-400, faks 03/42-56-412.

3. a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava pnevmatik za tovorna vozila,
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

b) Kraj dobave: Jrave, javno podjetje
d.o.o.; Teharska 49, 3000Celje.

c) Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, za več
sklopov ali za vse skupaj: da.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek do-
bave po podpisu pogodbe, trajanje dobave
3 leta.

5. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.; Tehar-
ska 49, 3000 Celje, Marjana Jerman dipl.
inž. grad., tel. 03/42-56-429, faks:
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03/42-56-412, dodatne informacije: Janez
Karo, faks: 03/42-56-412.

Naročnik ne namerava organizirati se-
stanka s ponudniki.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno pri Mar-
jani Jerman vsak delovni dan do 19. 3. 2001
med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tu-
di po pošti, ob predhodni predložitvi potrdi-
la o plačanih stroških razmnoževanja razpi-
sne dokumentacije.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 12.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR naročnika Javne
naprave, javno podjetje d.o.o., Teharska 49,
3000 Celje št. 50700-601-105261.

6. a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: prijave je potrebno predložiti, ne glede
na način dospetja do ponedeljka 19. 3.
2001 do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javne naprave, javno podjetje
d.o.o.; Teharska 49, 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-
cu v roku 30 dni od odpreme iz prodajnega
skladišča.

9. Pravna oblika povezave ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta iz-
brana kot najugodnejša (47. člen Zakona
o javnih naročilih): 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 po-
nudba upošteva je, da je ponudnik davčni
zavezanec (priložiti potrdilo o vpisu v sodni
register zavezancev za davek na dodano vre-
dnost), sposobnost zagotavljanja vseh vrst
blaga po specifikaciji v razpisni dokumenta-
ciji, rok dobave – odzivni čas maks 1 dan,
dostava fco skladišče naročnika, urejena
kontrola kvalitete s strani ponudnika, proda-
jalec bo na zahtevo naročnika dobavljal vzor-
ce blaga, kompenzacija vsaj v višini 30%.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
datum predložitve ponudbe 9. 4. 2001, pred-
videni datum za odločitev je 13. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po specifikaciji materiala brez DDV,
vključevati pa mora dobavo materiala na na-
slov Javne naprave, javno podjetje d.o.o.;
teharska 49, 3000 Celje.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala ponudni-
kom za tri leta. Letna ponudba se bo skleni-
la s ponudniki, katerih cena ponudbe ne od-
stopa več kot 10% navzgor od povprečne
cene ponudb.

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: ne.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 3. 2001.

Javne naprave,
javno podjetje d.o.o. Celje

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

Ob-44777
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) Opis in obseg gradnje: vzdr-
ževanje vodovodnega in kanalizacij-
skega omrežja – izvedba gradbenih del
ob odpravah napak na celovodih (vo-
dovod in kanalizacija) in izvedba os-
novnih montažerskih del, letna vrednost
14,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: da.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar  je  vključena  tudi  izdelava  pro-
jektov: ne.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: celo leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Vo-
dovod - kanalizacija, 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, in-
formacije  v  zvezi  z  vzdrževanjem  pa 
Zdravko Belc, tel. 03/42-50-342, faks
03/42-50-310. Naročnik ne namerava or-
ganizirati sestanka s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 20. 3. 2001
med 8. in 11. uro s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tu-
di po pošti ob predhodni predložitvi potrdila
o plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 12.000 SIT, v
ceni je vključen DDV, je potrebno nakazati
na ŽR naročnika Vodovod - kanalizacija, jav-
no podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje,
št. 50700-601-105256.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do torka, 20. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vodovod - kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: situa-
cije ali računi se plačujejo v roku 60 dni.

11. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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 predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
predložitev ponudb 4. 4. 2001 do 12. ure,
javno odpiranje ponudb 5. 4. 2001 ob 9. uri.

14. Merila za ocenitev ponudb: ponuje-
na cena ne bo odstopala več kot 10% nav-
zgor od povprečne cene ponudb.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta.

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 3. 2001.

Vodovod - kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Celje

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Ob-44776
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: servisiranje vodomerov –
sklic na prilogo I A – storitev pod 1. točko sto-
ritve vzdrževanja in popravila v ocenjeni letni
vrednosti naročila 8,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ne.
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5. Kraj izvedbe: Celje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: celo leto.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovod - ka-
nalizacija, 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 servisiranjem vodomerov pa
Zdravko Belc, tel. 03/42-50-342, faks
03/42-50-310. Naročnik ne namerava or-
ganizirati sestanka s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu podjetja vsak delovni dan do 20. 3. 2001
med 8. in 11. uro s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa tu-
di po pošti ob predhodni predložitvi potrdila
o plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 8.000 SIT v ce-
ni je vključen DDV, je potrebno nakazati na
ŽR naročnika Vodovod - kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.
50700-601-105256.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do torka, 20. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vodovod - kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo poteka na podlagi mesečnih računov po
opravljeni storitvi, naročnik bo v celoti po-
ravnal svoje obveznosti v 30 dneh na ŽR iz-
vajalca.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti dav-
čni zavezanec, vpisan v register davčnih za-
vezancev za davek na dodano vrednost, ser-
visirati mora vse vrste vodomerov po speci-
fikaciji v razpisni dokumentaciji, rok izved-
be servisiranja od prevzema do dostave vo-
domerov na sedež podjetja Vodovod - ka-
nalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje, ne sme biti daljši od 14 dni, po-
nudnik mora biti tehnično opremljen za ser-
visiranje vodomerov.

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predložitev ponudb 4. 4. 2001 do
12. ure, odločitev o sprejemu ponudbe
10. 4. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: ponuje-
na cena ne bo odstopala več kot 10% nav-
zgor od povprečne cene ponudb.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala za tri leta.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 3. 2001.

Vodovod - kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Celje

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. 009-7/00 Ob-44614
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, Ljub-

ljana, faks 01/543-77-01.
3. Datum izbire: 19. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: plašč za nadtlačno posodo za zdrav-
ljenje ljudi – barokomoro. Kraj dobave:
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 85 točk,
– garancijska doba: 15 točk.
Najugodnejša ponudba je po merilih pre-

jela več točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Kovinarska P & P, d.o.o.,
CKŽ 137, 8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 8,760.780 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 84,534.486,80 SIT, 8,760.780 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 28. 2. 2001.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Št. 09/JN-2000 Ob-44625
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.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: delovni stroj za pometanje ulic.

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: Rolba, d.o.o. Tavčar-
jeva 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,468.625,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 22,225.980 SIT, 18,456.900 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: 27. 2. 2001.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Št. 09/JN-2000 Ob-44633
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: 6. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: delovni stroj za pranje ulic.
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: Exprum, d.o.o. Trzin
Blatnica 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 28,208.190,80
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: pri odprtem postopku je bila pridob-
ljena samo ena ponudba, zato smo posto-
pek oddaje javnega naročila nadaljevali po
postopku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 2. 2001.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje

Št.: 10/JN-2000 Ob-44634
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.
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3. Datum izbire: 1. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: traktor s priključki.
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: Avto Celje, d.d., Ljub-
ljanska c.11, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 10,436.737
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 16,637.708 SIT, 10,187.200 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: 27. 2. 2001.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Št. 402-4/00-252 Ob-44639
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Stane-

ta 1, 2501 Maribor, 02/220-17-91.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: potrošni pisarniški in računalniški
material, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena, izbrani doba-
vitelj je ponudil najnižjo vrednost.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Bi-
rooprema, d.d., Dunajska 21, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,200.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 14,687.448,14 SIT, 8,049.236,01 SIT
(brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 2. 2001.

Upravna enota Maribor

Št. 63/5-3/2001 Ob-44668
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran.
3. Datum izbire: 7. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: RTG cev na CT aparatu PQ-2000 – 1
kom.

Kraj dobave: Ankaran.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, plačilni pogoji, rok do-
bave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Meditrade, d.o.o., Vodo-
vodna 100, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,504.000
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,504.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je oddal naročilo v skladu s
1. točko 84. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 3. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 30/3-2/2001 Ob-44670
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran.
3. Datum izbire: 12. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: plazma sterilizator.
Kraj dobave: Ankaran.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena, garancij-
ski rok, servis (odzivnost, cena, kadri), pla-
čilni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Johnson & Johnson S.E.,
podružnica Ljubljana, Šmartinska 140, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 22,840.726
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,840.726 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je oddal naročilo v skladu
z 2. točko prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 1. 3. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-44618
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 21. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: komplet rezervnih delov za varno-
stne ventile proizvajalca Dresser In-
dustries.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kakovost, tehnična prednost,
varnostni razlog.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dresser Industries, In-

dustrial Valve Operation, Alexandria, Louisi-
ana 71309-143, United States.

7. Pogodbena vrednost: 13,122.263
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 203 Ob-44665
1. Naročnik: Osnovna šola Elvire Vatovec

Koper.
2. Naslov naročnika: Pobeška cesta 52,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80% plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: sklop mleko in mlečni iz-
delki bo dobavljal ponudnik Mlekarna Cele-
ia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, v vre-
dnosti 1,696.828,30 SIT – sklop kruh in pe-
kovski izdelki bo dobavljal ponudnik Pekar-
ne Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina, v vrednosti 2,295.550 SIT –
sklop sadje in zelenjava bo dobavljal ponu-
dnik Mercator Degro, d.d., Obala 144,
6320 Portorož, v vrednosti 725.684,40 SIT
– sklop meso in mesni izdelki bo dobavljal
ponudnik Kras Sežana, d.d., Mirka Puca 4,
Sežana, v vrednosti 4,217.886 SIT – sklop
splošno prehrambeno blago se naročilo ne
dodeli, ker strokovna komisija ni mogla opra-
viti izbire.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
OŠ Elvire Vatovec Koper

Št. 204 Ob-44667
1. Naročnik: Center za usposabljanje El-

vira Vatovec.
2. Naslov naročnika: Strunjan 140,

6320 Portorož.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev  izbire:  cena  80%,  plačilni
rok 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop meso in mesni
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izdelki, bo dobavljal ponudnik MIP, d.d., Pa-
novška cesta 1, Nova Gorica, v vrednosti
5,092.516,04 SIT – sklop kruh in pekov-
ski izdelki bo dobavljal ponudnik Pekarne
Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14, Ajdovšči-
na, v vrednosti 1,089 319 SIT – sklop sa-
dje in zelenjava bo dobavljal ponudnik Mer-
cator Degro, Obala 144, Portorož, v vre-
dnosti 1,671.995 SIT – sklop mleko in
mlečni izdelki ter sklop splošnega prehram-
benega blaga se naročilo ni dodelilo, ker
je bil za vsak sklop prijavljen samo en po-
nudnik.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
Center za usposabljanje Elvira Vatovec,

Portorož

Št. 205 Ob-44669
1. Naročnik: VIZ Veržej.
2. Naslov naročnika: Ulica bratstva in

enotnosti 5, 9241 Veržej.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80% plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop mleko in mlečni
izdelki bo dobavljal ponudnik Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, v
vrednosti 1,289.211,35 SIT – sklop kruh
in pekovski izdelki bo dobavljal ponudnik
Pekarna Hren, Hren Šalamon Jolanda, s.p.,
Franja Kozarja 25, Veržej, v vrednosti
2,268.590 SIT – sklop splošno pre-
hrambeno blago bo dobavljal ponudnik
Mercator SVS, d.d., Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj, v vrednosti 1,437.002,25 SIT
– sklop sadje in zelenjava bo dobavljal
ponudnik Mercator, d.d., v vrednosti
995.208,95 SIT – sklop jajca bo dobavljal
ponudnik Stanislav Duh, s.p., v vrednosti
167.250 SIT – sklop meso in mesni izdelki
ter sklop ribe in ribji izdelki se naročilo ni
dodelilo, ker za vsak sklop ni prispela no-
bena ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
VIZ Veržej

Št. 205 A Ob-44671
1. Naročnik: VIZ Veržej.
2. Naslov naročnika: Ulica bratstva in

enotnosti 5, 9241 Veržej.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: olje, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: za sklop dobavo kurilne-
ga olja se dodeli naročilo ponudniku TNT
Prevozništvo in trgovina Treppo Robert, s.p.,
Ključarovci pri Ljutomeru 54a, 9242 Križevci
pri Ljutomeru, v vrednosti 77,50 SIT/liter.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
VIZ Veržej

Št. 206 Ob-44673
1. Naročnik: VZ Slivnica.
2. Naslov naročnika: Polanska cesta 6,

2312 Slivnica.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80% plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: sklop mleko in mlečni iz-
delki bo dobavljal ponudnik Mlekarna Cele-
ia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, v vre-
dnosti 476.067 SIT – sklop kruh in pekov-
ski izdelki bo dobavljal ponudnik Kruh peci-
vo Maribor, Ulica Jožice Flander 2, 2000
Maribor, v vrednosti 479.985 SIT – sklop
splošno prehrambeno blago bo dobavljal po-
nudnik Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3c, 2250
Ptuj, v vrednosti 1,915.214 SIT – sklop me-
so in mesni izdelki ter sklop sadje in zele-
njava se naročilo ni dodelilo, ker je bil za
vsak sklop prijavljen samo en ponudnik.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
VZ Slivnica

Št. 207 Ob-44674
1. Naročnik: OŠ Mirana Jarca Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Otona Župančiča

8, 8340 Črnomelj.

3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80% plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop mleko in mlečni
izdelki bo dobavljal ponudnik Ljubljanske
mlekarne, d.d., Sevno 11, 8000 Novo me-
sto, v vrednosti 1,775.548 SIT – sklop kruh
in pekovski izdelki bo dobavljal ponudnik
Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2, 8000
Novo mesto, v vrednosti 5,245.261,53 SIT
– sklop splošno prehrambeno blago bo do-
bavljal ponudnik Kmetijska zadruga, z.o.o.,
Kolodvorska 39, Črnomelj, v vrednosti –
1,236.289,50 SIT – sklop sadje in zelenja-
va bo dobavljal ponudnik PA & COM,
d.o.o., Jelševnik 3a, Črnomelj, v vrednosti
863.201,43 SIT – sklop meso in mesni iz-
delki bo dobavljal ponudnik Kmetijska za-
druga Črnomelj, z.o.o., Kolodvorska 39,
Črnomelj, v vrednosti 1,586.301 SIT – sk-
lop ribe in ribji izdelki bo dobavljal ponu-
dnik Bojan Krnc, s.p., Mestne njive 14,
8000 Novo mesto, v vrednosti 210.775 SIT
– sklop jajca bo dobavljal ponudnik Kme-
tijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Kolodvor-
ska 39, Črnomelj, v vrednosti 46.250 SIT
– sklop sadni sokovi bo dobavljal ponudnik
Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana, v
vrednosti 791.650 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
OŠ Mirana Jarca, Črnomelj

Št. 208 Ob-44675
1. Naročnik: VIZ Logatec.
2. Naslov naročnika: Tržaška cesta 63,

Logatec.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop meso in mesni
izdelki ter sklop rib in ribjih izdelkov se na-
ročilo ni dodelilo, ker je bil za vsak sklop
prijavljen samo en ponudnik – sklop kruh
in pekovski izdelki bo dobavljal ponudnik
Pekarne Mlinotest, d.o.o., Tovarniška 14,
Ajdovščina, v vrednosti 322.560 SIT – sk-
lop sadje in zelenjava bo dobavljal ponudnik
Mercator, d.d., Dunajska 107, Ljubljana, v
vrednosti 623.621,44 SIT – sklop sadni so-
kovi bo dobavljal ponudnik Mercator, d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana, v vrednosti
191.563 SIT – sklop ostalo prehrambeno
blago bo dobavljal ponudnik Mercator, d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana, v vrednosti
1,325.019 SIT – sklop mleko in mlečni iz-
delki bo dobavljal ponudnik Mlekarna Ce-
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leia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, v
vrednosti 729.657,39 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
VIZ Logatec

Št. 209 Ob-44676
1. Naročnik: VZ Kranj.
2. Naslov naročnika: Šempeterska uli-

ca 3, 4000 Kranj.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: cena 80% plačilni
rok 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop mleko in mlečni iz-
delki bo dobavljal ponudnik Mlekarna Cele-
ia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, v vre-
dnosti 385.061,55 SIT – sklop kruh in pe-
kovski izdelki bo dobavljal ponudnik Pekar-
na Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 442,
Škofljica, v vrednosti 422.289,29 SIT – sk-
lop splošno prehrambeno blago bo dobav-
ljal ponudnik Živila Kranj, d.d., Cesta na
okroglo 3, Naklo, v vrednosti 2,127.477 SIT
– sklop sadje in zelenjava bo dobavljal po-
nudnik Živila Kranj, v vrednosti 808.100 SIT
– sklop meso in mesni izdelki ter se naroči-
lo ni dodelilo, ker je bil prijavljen samo en
ponudnik.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
VZ Kranj

Št. 210 Ob-44677
1. Naročnik: Mladinski dom Malči Belič.
2. Naslov naročnika: Mencingerjeva uli-

ca 65, Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop meso in mesni
izdelki se naročilo dodeli Kraljeve mesnini-
ne, d.d., Agrokombinatska cesta 63, Ljub-
ljana, v vrednosti 2,816.866,04 SIT – sk-
lop kruh in pekovski izdelki bo dobavljal po-

nudnik Peks, d.d., Kidričeva cesta 53, Ško-
fja Loka, v vrednosti 457.821,11 SIT – sk-
lop sadje in zelenjava bo dobavljal ponudnik
Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno 29,
Ljubljana, v vrednosti 1,137.541 SIT – sk-
lop sadni sokovi bo dobavljal ponudnik
Nektar, d.o.o., Brnčičeva ulica 3, Ljublja-
na, v vrednosti 151.450 SIT – sklop ostalo
prehrambeno blago bo dobavljal ponudnik
Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, v vrednosti 3,050.541 SIT –
sklop mleko in mlečni izdelki bo dobavljal
ponudnik Ljubljanske mlekarne, d.d., Tol-
stojeva ulica 63, Ljubljana, v vrednosti
1,527.657 SIT – sklop jajca se naročilo do-
deli Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo, v vrednosti 122.094 SIT –
sklop rib in ribjih izdelkov se naročilo ni do-
delilo, ker je bil prijavljen samo en po-
nudnik.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
Mladinski dom Malči Belič, Ljubljana

Št. 212 Ob-44678
1. Naročnik: Osnovna šola Sveta Trojica.
2. Naslov naročnika: Meznaričeva 1,

2235 Sveta Trojica.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev  izbire:  cena  80%  plačilni
rok 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop mleko in mlečni iz-
delki bo dobavljal ponudnik Mlekarna Cele-
ia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče, v vre-
dnosti 1,273.084 SIT – sklop kruh in pe-
kovski izdelki bo dobavljal ponudnik Kruh
Pecivo, d.d., v vrednosti 1,591.087 SIT –
sklop splošno prehrambeno blago bo do-
bavljal ponudnik Petlja, d.o.o., v vrednosti
1,886.664,83 SIT – sklop meso in mesni
izdelki bo dobavljal Mesarija Fekonija, v vre-
dnosti 3,004.180 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
OŠ Sveta Trojica

Št. 213 Ob-44679
1. Naročnik: VIZ Fran Miličinski.
2. Naslov naročnika: Valburga 4, 1216

Smlednik.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, fco naročnik.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80%, plačilni rok 20%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: sklop meso in mesni
izdelki, bo dobavljal ponudnik MIP, d.d., Pa-
novška cesta 1, Nova Gorica, v vrednosti
5,092.516,04 SIT – sklop kruh in pekov-
ski izdelki bo dobavljal ponudnik Žito, d.d.,
Šmartinska cesta 134, Ljubljana, v vredno-
sti 712.764,27 SIT – sklop sadje in
zelenjava bo dobavljal ponudnik Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo, v
vrednosti 1,770.917 SIT – sklop mleko in
mlečni izdelki bo dobavljal ponudnik Mle-
karna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Pet-
rovče, v vrednosti 702.233,46 SIT – sk-
lop splošno prehrambeno blago bo do-
bavljal Mercator, d.d., Ljubljana, v vredno-
sti 1,269.617,50 SIT.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: v točki 6.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
VIZ Fran Miličinski, Smlednik

Št. 30/2001 Ob-44740
1. Naročnik: Vrtec Ciciban Sevnica.
2. Naslov naročnika: NHM 22, 8290

Sevnica, tel. 07/81-61-650, faks
07/81-61-655.

3. Datum izbire: obvestilo o oddaji na-
ročila z dne 7. 2. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: vrsta in količina po sklopih, dobava:
NHM 22, 8290 Sevnica.

1. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
2. sklop: sadje in zelenjava,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop:  sveže  meso  in  mesni  iz-

delki,
5. sklop: sadni sokovi in napitki,
6. sklop: testenine, keksi in zamrznje-

ni izdelki iz testa,
7. sklop: jajca,
8. sklop: perutnina, perutninski izdel-

ki in kunčje meso,
9. sklop: ribe in zmrznjena zelenjava,
10. sklop: splošno prehrambeno

blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ponudbena cena do 12 točk,
– kompletnost do 10 točk,
– rok dobave do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki do 6

točk,
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– popusti in ugodnejši plačilni pogoji do
4 točke,

– reference do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno:
1. sklop: Pekarna Kruhek Karel Kozole,

s.p., Sevnica,
2. sklop: Era, d.d., Velenje,
3. sklop: Mlekarna Celeia, d.d., Arja vas,
4. sklop: KZ Sevnica, z.o.o., Sevnica,
5. sklop: Gusto Avgust Gregorčič, s.p.,

DE Presad Gabrovka,
6. sklop: Pekarna Pečjak Škofljica,
7. sklop: Anton Grilc, s.p., Sevnica,
8. sklop: Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini,
9. sklop: Brumec Ručigaj, Mengeš,
10. sklop: Mercator, d.d., Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 1,010.890 SIT,
2. sklop: 2,749.372,20 SIT,
3. sklop: 1,600.203,60 SIT,
4. sklop: 3,158.261,80 SIT,
5. sklop: 435.488,60 SIT.
6. sklop: 455.832,04 IST,
7. sklop: 196.560 SIT,
8. sklop: 1,432.945 SIT,
9. sklop: 645.516 SIT,
10. sklop: 2,528.510,94 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 1,060.271,70 SIT, 1,010.890

SIT,
2. sklop. 4,465.896,60 SIT, 2,628.595

SIT,
3. sklop: 1,760.642,35 SIT,

1,600.203,60 SIT,
4. sklop: 3,219.672 SIT, 2,839.300 SIT,
5. sklop: 544.283,20 SIT, 435.488,60

SIT,
6. sklop: 455.832,04 SIT, 455.832,04

SIT,
7. sklop: 231.000 SIT, 157.395 SIT,
8. sklop: 1,871.294,88 SIT, 1,432.945

SIT,
9. sklop: 666.750 SIT, 641.703 SIT,
10. sklop: 2,579.343,05 SIT,

2,528.510,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
118-119/2000.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 28. 2. 2001.

Vrtec Ciciban Sevnica

Št. 1 Ob-44745
1. Naročnik: Pošta Slovenija, d.o.o., .
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 6. 12. 2000.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: LX obrazci, centralno skladišče Ma-
ribor in Ljubljana.

Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja cena po posameznem
obrazcu.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: EMMA, d.o.o., Veličkova
43, 1430 Hrastnik.

7. Pogodbena vrednost: 47,135.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 68 SIT do 200 SIT po obrazcu.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Maribor

Št. 2 Ob-44890
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 89.000 litrov propan plina na pošte
v RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena po poslovni
enoti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Butan plin, d.d., Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana, za območje
PE Kranj, PE Ljubljana in PE Nova Gorica in
Plinarna Maribor, d.d., Plinarniška 9, 2000
Maribor, za območje PE Maribor.

7. Pogodbena vrednost: Butan Plin
4,459.680 SIT in Plinarna Maribor
2,244.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: za območja PE Kranj, PE Ljubljana in
PE Nova Gorica 59.000 litrov propan plina,
ponudnik Butan Plin, najvišja 4,864.700
SIT, najnižja 4,459.680 SIT za območje PE
Maribor 30.000 litrov propan plina, ponu-
dnik Plinarna Maribor najvišja 2,415.600
SIT in najnižja 2,244.000 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: 1. 3. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. B11/00 Ob-44756
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, telefaks 477-97-13, tel. 477-96-00.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb

je bilo 17. 1. 2001 ob 9. uri v sejni sobi šte-
vilka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava rezervnih delov in potrošnega ma-
teriala za tovorna vozila, osebna vozila,
gradbene stroje in komunalne stroje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: plačilni pogoji - 20 točk, vre-
dnost zalog - 10 točk, prevzemni pogoji - 15
točk, celovitost ponudbe - 10 točk, odzivni
čas - 10 točk, reference - 10 točk, števiko
zaposlenih - 10 točk, dobavni rok - 15 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: 7 - Trade d.o.o., Sloven-
čeva 97, Ljubljana, Nova nabava d.o.o., Glo-
narjeva 8, Ljubljana, Trgoavto d.d., Pristani-
ška 43a, Koper, AC Intercar d.o.o., Bara-
gova 5, Ljubljana, Petrol d.d., Dunajska 50,
Ljubljana, Atrik d.o.o., Litijska 261, Ljublja-
na Dobrunje, Heissenberger & Pretzler
d.o.o., Prešernova 40, Ljutomer, Protect GL
d.o.o., Kajuhova 35, Ljubljana, M.P.P. Vozi-
la d.o.o., Ptujska 184, 2000 Maribor, Agrard
d.o.o., Stritarjeva 2, Domžale, Man GV
d.o.o., Celovška 182, Ljubljana, Rolba
d.o.o., Tavčarjeva 13, Ljubljana, Balavto
d.o.o., Tovarniška 6, Ljubljana, Mag Inter-
trade d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, Just
d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: predvidena
skupna pogodbena vrednost za obdobje 12
mesecev je 40,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: 15. 12.
2000/št. 116, Ob-40694.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 3. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. B1/01 Ob-44758
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, telefaks 477 97 13, telefon
477 96 00.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 5. 2. 2001 ob 12.30, v sejni sobi šte-
vilka 200, II. nadstropje.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: nabava olja za plinske motorje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena - 10 točk, plačilni po-
goji - 2 točki, rok dobave olja - 2 točki, čas
izdelave poročila o analizi rabljenega olja 4
- točke, čas odvoza rabjenega olja 2 - točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska ce-
sta 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za 1 l olja -
481,95 SIT, za predvideno letno količino olja
5,542.425 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: najvišja cena: za 1l olja 560 SIT, za pred-
videno letno količina olja 6,440.000 SIT;
najnižja cena: za 1 l olja 481,95 SIT, za pred-
videno letno količina olja 5,542.425 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: 12. 1.
2001/št. 2, Ob-41659.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 2. 3. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.
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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. 30/00 Ob-44723
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, faks
01/588-94-09.

3. Datum izbire: 7. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: vzdrževalna in intervencij-
ska gradbena dela na plinovodnem
omrežju naročnika za obdobje dveh let,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: finančno stanje, zaposlenost
in zahtevana izobrazba, opremljenost ponu-
dnika, ponudbena vrednost, reference, ga-
rancijski rok, rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradian, Udovič Ignac,
s.p., Žabjak 12, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 18,875.500
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 24,732.270 SIT, 17,464.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 2. 3. 2001.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 3949 Ob-44551
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel.
07/480-20-00, faks 07/492-15-28.

3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: odstranjeva-

nje usedlin na uparjalnikih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: tehnično sprejemljivejši na-
čin izvedbe storitve.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Westinghouse Electric Eu-
rope, Boulevard Paepsem 20, B-1070 Brus-
sels, Belgium.

7. Pogodbena vrednost: 26,382.650
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 26,382.650 SIT, 26,122.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 116 z dne 15. 12.
2000.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 2. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 17/2001 Ob-44552
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/480-20-00, faks
07/492-15-28.

3. Datum izbire: 21. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: spremljanje

aktivnosti kontrole elektro del in kontrola
specialnih procesov (1. del VSI, 1. del SSI).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani izvajalec že vrsto let
opravlja navedene storitve, gre za ponovitev
podobnih storitev, ki ustrezajo osnovnemu
projektu (97. člen ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Inštitut za varilstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Ptujska 19, 1001 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izbrani ponudnik je bil izbran po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: ga ni bilo.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 2. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 2000/001 Ob-44573
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev:
– dobava, instalacija in garancijsko vzdr-

ževanje opreme vseh produktnih linij princi-
palov izvajalcev,

– izvedba storitev za izvedbo projektov v
zvezi s komunikacijami naročnika,

– pogarancijsko vzdrževanje instalirane
opreme..

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti po-
godbe do sprejema novega proračuna Re-
publike Slovenije oziroma do sklenitve po-
godbe z izvajalcem izbranim na podlagi od-
daje javnega naročila po odprtem postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: NIL, d.o.o., Einspielerje-
va 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 32,000.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/002 Ob-44574
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve

svetovanja, načrtovanja in upravljanja
na področju lokalnih in prostranih rač.
omrežij in storitev v teh omrežjih ter
nadzora izgradnje in izvedbe v
zahtevnejših omrežjih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Astec, d.o.o., Tržaška
118, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 61,000.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/003 Ob-44575
1. Naročnik: Center Vlade RS za

informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve

svetovanja, načrtovanja in upravljanja
na področju lokalnih in prostranih rač.
omrežij in storitev v teh omrežjih ter
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nadzora izgradnje in izvedbe v za-
htevnejših omrežjih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Smartcom, d.o.o.,
Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 53,000.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/004 Ob-44576
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev:
– dobava, instalacija in garancijsko

vzdrževanje opreme principalov
izvajalca,

– izvedba storitev za izvedbo pro-
jektov v zvezi s komunikacijami na-
ročnika,

– pogarancijsko vzdrževanje insta-
lirane opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: podaljšanje veljavnosti pogodbe
do sprejema novega proračuna Republike
Slovenije oziroma do sklenitve pogodbe z
izvajalcem izbranim na podlagi oddaje javnega
naročila po odprtem postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elcos, d.o.o., Zadružna
ulica 17, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/005 Ob-44577
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

aplikacije projektna pisarna CVI.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: podaljšanje veljavnosti pogodbe
do sprejema novega proračuna Republike
Slovenije oziroma do sklenitve pogodbe z
izvajalcem izbranim na podlagi oddaje javnega
naročila po odprtem postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Comland, d.o.o., Nade
Ovčakove 13, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 750.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o 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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/006 Ob-44578
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev:
– neposredna pomoč pri vzpo-

stavljanju in vodenju projektov po
MVPDU/IT,

– neposredna pomoč pri uporabi
aplikacij projektne pisarne,

– redno izobraževanje s področja
MVPDU/IT in uporabe aplikacij,

– neposredna administrativna pomoč
pri projektnem delu, ki jo opravlja
Projektna pisarna CVI.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IPMIT, Jadranska 21,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,982.845
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o 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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/007 Ob-44579
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.

3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev:
– svetovalne dejavnosti z vidika si-

stema kakovosti,
– svetovanje pri izvajanju internih

presoj sistema kakovosti CVI,
– svetovanje pri prilagoditvi sistema

kakovosti novim standardom skupine
ISO 9000:2000,

– izvajanje presoj projektnih izdelkov
in prevzemnih presoj projektov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Feri, Smetanova 17,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 3,750.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/008 Ob-44580
1. Naročnik: Center Vlade RS za

informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelovanje,

izpisovanje in konfekcioniranje ra-
čunalniških obrazcov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: KRO, d.o.o., Spodnje
Pirniče 24, 1215 Spodnje Pirniče.

7. Pogodbena vrednost: 1,750.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko
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Št. 2000/009 Ob-44581
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in odpravljanje napak na sistemih za
neprekinjeno napajanje in diesel elek-
tričnih agregatih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mides, d.o.o., Robbova
14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,850.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/010 Ob-44582
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: servisiranje

klimatskih naprav.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Klima Petek, d.o.o., Ulica
Kraljeviča Marka 14, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 1,050.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/011 Ob-44583
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.

3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

sistemskih in vzdrževalnih del na cen-
tralnem računalniškem sistemu IBM
9021 M580.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem po-
stopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: 3GEN d.o.o., Rožna
dolina c. XII/14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 74,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o 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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/012 Ob-44584
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

računalniške strojne opreme ter po-
slovno tehnično sodelovanje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem
postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta v
mestni log 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,650.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o 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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/013 Ob-44585
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.

3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in uporaba licenčnin za INFORMIX.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem po-
stopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ICOS, d.o.o., Dunajska
55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1,630.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 2000/015 Ob-44586
1. Naročnik: Center Vlade RS za in-

formatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49.
3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: nadgraditev

in vzdrževanje programske opreme
protivirusne zaščite SOPHOS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: podaljšanje veljavnosti
pogodbe do sprejema novega proračuna
Republike Slovenije oziroma do sklenitve
pogodbe z izvajalcem izbranim na podlagi
oddaje javnega naročila po odprtem po-
stopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sophos, d.o.o., Zwittrova
20, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 24,990.000
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: 23. 2. 2001.
Center Vlade RS za informatiko

Št. 15/2001 Ob-44615
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/480-20, faks 07/49-21-528.
3. Datum izbire: 23. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

računalniške opreme VAX PIS NIVO 2 in
SPIS.
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Javni razpisi

Ob-44780
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresniče-
vanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), 2. člena Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in 118. člena

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih iz razpisne doku-
mentacije je izbrani izvajalec prejel najvišjo
skupno oceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Eurocomputer Systems,
informacijski inženiring in zastopstva, d.o.o.,
Motnica 7, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 11,448.265
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 12,707.574 SIT, 11,448.265 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: ga ni bilo.
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: ga ni bilo.
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 28. 2. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-44642
1. Naročnik: Termoelektrarna Brestani-

ca, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih borcev

18, 8280 Brestanica, tel. 07/48-16-0, faks
07/49-22-262.

3. Datum izbire: (podpisa pogodbe)
19. 2. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
obratovalnega monitoringa za odpadne
tehnološke vode, emisijski monitoring,
imisijski monitoring ter kalibracija meril-
nikov v TE Brestanica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, bonitete in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: EIMV, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,036.197 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,051.901,60 SIT, 4,036.197 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 3. 2001.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 541/00-42/01 Ob-44741
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 11. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izbrani izvajalec je ponudil
najnižjo ceno, ki je bila ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev navedenih v razpisni do-
kumentaciji edino merilo za ocenitev po-
nudbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Spekter Fokus, d.o.o.,
Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 13,246.586,40
SIT (z DDV letno).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 15,645.574 SIT; 13,246.586,40 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: 23. 2. 2001.
Mestna občina Kranj

Št. 1-2001 Ob-44860
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks: 02/22-86-585.
3. Datum izbire: I. faza: 31. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževalna

dela, v obsegu:
I. Slikopleskarska dela,
II. Elektroinštalacije,
III. Strojne inštalacije,
IV. Krovsko kleparska dela,
V. Steklarska dela,
VI. Servis žaluzij in rolet.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaključek postopka:
Naročnik v I. fazi omejenega postopka ni

prejel dveh pravilnih ponudb po posamezni
skupini, kar je pogoj za nadaljevanje postop-
ka, zato bo pripravil nov razpis, in sicer po
odprtem postopku.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: /
11. Morebitne  druge  informacije  o

naročilu:  naročilo  je  bilo  izvedeno  po
omejenem postopku. Postopek je bil zaklju-
čen po I. fazi iz razlogov, navedenih v
5. točki.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
2, z dne 12. 1. 2001, Ob-4175.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 3. 2001.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Pravil in postopkov Evropske unije za izved-
bo javnih razpisov objavlja RS, Ministrstvo za
gospodarstvo, Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo projekta

Rastlinjak Moravske Toplice
Izvedbo del sofinancira Evropska komi-

sija iz sredstev Phare, v okviru programa
SPP (Special Preparatory Programme), pro-
jekt št. SL-9804.01. Sofinanciranje s strani
Evropske komisije je zagotovljeno pod po-
gojem, da bo pogodba za izvedbo del pod-
pisana do 30. 4. 2001. Na razpis se lahko
enakopravno prijavijo vse fizične in pravne
osebe iz držav, članic Evropske unije in iz
držav, prejemnic sredstev programa Phare.
Tudi vgrajeni materiali in oprema morajo iz-
virati iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izgradnja rastlinjaka

za pridelavo vrtnin na površini 1 ha, z opre-
mo za hidroponsko in aeroponsko rast vrt-
nin, ogrevanega s termalno vodo.

Ponudniki lahko ponudbe predložijo sa-
mo za vsa razpisana dela v celoti. Delne
ponudbe se ne bodo upoštevale. V primeru,
da bo vrednost ponudb presegla razpoložlji-
va sredstva, ima naročnik pravico, da po la-
stni presoji iz razpisa izloči določena razpisa-
na dela. Predvideni čas začetka del je 14 dni
po vročitvi Obvestila o uvedbi v delo, predvi-
deni rok dokončanja del pa 4 mesece.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Na podlagi razpisnega postopka bo
sklenjena pogodba z RS, Ministrstvom za
gospodarstvo. Izbira izvajalca bo potekala
po postopku, ki ga predpisuje Priročnik za
decentralizirani implementacijski sistem
(DIS Manual, Evropska komisija, septem-
ber 1997). Pogoji pogodbe bodo ustrezali
pogojem Federation Internationale des In-
genieurs – Conseils Conditions of Con-
tract for Works of Civil Engineering Con-
struction (Red Book, fourth edition, FIDIC
1987, z dopolnitvami v ponatisu 1992).

Ponudbe za dela lahko predložijo le tiste
gospodarske družbe in podjetniki, ki zado-
stijo naslednjim minimalnim kvalifikacijskim
kriterijem, lahko pa jih presegajo:

– ponudnik mora biti sposoben izvesti
najmanj 70% razpisanih del, če nastopa sa-
mostojno ali 50% razpisanih del, če je vodil-
ni partner v konzorciju;

– posamezni povprečni letni promet
gradbenih del v letih 1998, 1999 in 2000
mora znašati najmanj 1,300.000 EUR;

– uspešna izvedba gradbenih del v zad-
njih 2 letih na vsaj 4 projektih, pri katerih je
bil ponudnik glavni izvajalec in, ki so po
naravi in zapletenosti primerljiva z razpisani-
mi deli;

– dostop do kreditne linije v višini naj-
manj 160.000 EUR.

Vsak ponudnik mora, skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti
brez davka, v EUR z veljavnostjo 120 dni od
datuma odpiranja ponudb.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki  lahko  razpisno  dokumenta-

cijo  v  angleškem  jeziku  pridobijo  na
naslovu:  SL CONSULT d.o.o., Kersnikova
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6, 1000 Ljubljana, po vplačilu nevračlji-
vega zneska 600 EUR v protivrednosti v
SIT, na ŽR št. 50100-601-123312 (za
tolarska vplačila) ali na devizni račun pri
Pomurski  banki  d.d.,  Bančna  skupina 
Nove Ljubljanske banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6, račun št.
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(za devizna vplačila) s pripisom “Za raz-
pisno dokumentacijo Rastlinjak Moravske
Toplice”. Za vplačila velja prodajni menjal-
ni tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa.

Ponudbe smejo predložiti le imetniki raz-
pisne dokumentacije. Razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 12. 3. 2001 dalje. Vse
dodatne informacije posreduje svetovalni in-
ženir SL CONSULT d.o.o., Kersnikova 6,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Iztok
Frank, telefon: +386 1 234 00 80, faks:
+386 1 234 00 87. Za zainteresirane po-
nudnike bo organiziran informativni sesta-
nek na dan, določen v razpisni dokumenta-
ciji, na naslovu: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.

4. Predložitev ponudb
Ponudbe v angleškem jeziku morajo pri-

speti do 18. 4. 2001 do 10. ure po lokal-
nem času na naslov: Občina Moravske Topli-
ce, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
Ovojnice morajo biti zaprte in jasno označe-
ne: “Do not open – for tender Greenhouse
Moravske Toplice, No. 9804.01” in “Ne od-
piraj – ponudba na razpis Rastlinjak Morav-
ske Toplice, št. 9804.01”. Odpiranje po-
nudb bo javno, istega dne, na istem naslovu,
ob 11. uri po lokalnem času. Pri odpiranju
ponudb lahko sodeluje predstavnik ponudni-
ka, ki se izkaže s pisnim pooblastilom.

RS, Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija Republike Slovenije

za regionalni razvoj

Ob-44781
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement
between the Government of The Republic
of Slovenia and European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), Public Procurement Law,
article 2 (OG RS 39/00) and according to
Articles 117 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public
Tender Performed the RS, Ministry of
Economy, National Agency for Regional
Development announces

Invitation to Tender for
Greenhouse Moravske Toplice

The works are cofinanced by the European
Commission from Phare funds in the
framework of Phare SPP Programme, Project
No. SL-9804.01. The financial coverage of
the European Commission is only ensured for
contract being signed by the end of April
2001. Participation is open on equal terms to
all natural and legal persons of Member States
of the European Union and of beneficiary
countries of the Phare Programme. Supplies
of materials and equipment offered must also
originate from those countries.

1. Subject to Tender
The Project Greenhouse Moravske

Toplice involves the construction of 1

hectare of greenhouses heated with thermal
water and the fitting of the equipment for
hydroponic and aeroponic growing of
vegetables.

Offers can be submitted for the whole
tender only. No partial tenders will be
accepted. In the case Tenders’ values
exceed available funds, the Contracting
Authority reserves the right to reduce parts
of tender works. The Works shall start 14
days after issuing the Letter of
Commencement and shall be finished within
4 months.

2. Procedure and Conditions of the
Contract

Following the tendering procedure the
Contract will be concluded with the RS,
Ministry of Economy. The procedure for
contract award will follow the Decentralised
Implementation System Manual (DIS
Manual, European Commission, September
1997). The conditions of the contract will
be in accordance with the Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils
Conditions of Contract for Works of civil
Engineering Construction (Red Book, fourth
edition, FIDIC 1987, with amendments as
reprinted in 1992).

Tenders for the construction works
should be submitted only by companies
and natural persons meeting the minimum
qualifying  criteria  including,  but  not
limited  to:

– a sole Tenderer shall have the ability
to carry out at least 70% of the Contract
Works by his own means; in case of a Joint
Venture/Consortium the Leading Partner
shall have the ability to carry out at least
50% of the Works;

– each individual annual turnover in
construction works for the years 1998,
1999 and 2000 should exceed EUR
1,300.000;

– successful experience as a prime
Contractor in construction of at least 4
projects of the same nature and complexity
comparable to the tendered works during
last 2 years;

– access to credit line which should
exceed EUR 160.000.

All tenders must be accompanied by a
Tender Bond in the amount of 3% of the
Tender Price tax excluded, in EUR. The
Tender Bond shall have validity of not less
than 120 days from the date of opening the
Tenders.

3. Tender Dossier
The Tender Dossier in the English

language may be obtained from the following
address: SL CONSULT d.o.o., Kersnikova 6,
1000 Ljubljana, against the proof that a
non-refundable fee of EUR 600.00 has been
credited to the account No
50100-601-123312 (for payments in SIT) or
to the Pomurska banka d.d., Bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, SWIFT LJBASI2X
340-27620-89515/6, account No.
51900-620-203-340-719106-756-89515/6
(for payments in foreign currency), with the
notice “For tender dossier Greenhouse
Moravske Toplice”. For the payments the
selling exchange rate issued by the Bank of
Slovenia on the day of the announcement in
the OG RS is relevant.

Only Tenderers having purchased the
Tender Documents will be eligible to submit
their offers. The Tender Dossiers are
available from 12th March 2001. Additional
information can be obtained from the
Consulting Engineer SL CONSULT d.o.o.,
Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, contact
person Mr Iztok Frank, phone: +386 1 234
00 80, fax: +386 1 234 00 87. A
clarification meeting and a site visit for
prospective Tenderers will be organised at
the date defined in the Tender Documents
in the Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice.

4. Submission of Tenders
Complete tenders in the English

language must be delivered at the latest on
18th April 2001 by 10:00 hrs local time to
the address: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. The
sealed envelope has to be marked: “Do not
open – for tender Greenhouse Moravske
Toplice, No. 9804.01” and “Ne odpiraj –
ponudba na razpis Rastlinjak Moravske
Toplice, št. 9804.01”. The opening of
tenders will be public on the same day at
11:00 hrs local time at the same address.
At the opening session one Tenderers
representative, submitting the power of
attorney may participate.

RS, Ministry of Economy
National Agency for Regional

Development

Št. 243/01 Ob-44623
Na podlagi Odredbe o načinu oddajanja

subvencij, dotacij in drugih transferjev iz
sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98)
in Programa obveščanja slovenske javnosti
o EU in slovenskem vključevanju (sklep 11.
seje Vlade RS z dne 8. maja 1997), Urad
vlade za informiranje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje informativno

komunikacijskih in izobraževalnih
dejavnosti nevladnih neprofitnih

organizacij v zvezi z eu in slovenskim
vključevanjem v EU v letu 2001

1. Urad vlade za informiranje, Slovenska
29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju UVI) s
tem razpisom vabi nevladne neprofitne or-
ganizacije v Sloveniji, da se aktivno vključijo
v procese obveščanja javnosti in sodelova-
nja v javni razpravi o vključevanju Slovenije v
Evropsko unijo.

2. Predmet tega razpisa je sofinancira-
nje tistih informativno komunikacijskih in izo-
braževalnih dejavnosti nevladnih neprofitnih
organizacij v Sloveniji, ki obravnavajo vklju-
čevanje Slovenije v Evropsko unijo in posle-
dice članstva v EU.

Cilj dejavnosti nevladnih organizacij naj
bo boljše poznavanje in razumevanje pro-
cesa slovenskega vključevanja v EU in zlasti
spodbujanje javne razprave o pozitivnih in
negativnih posledicah (ne)članstva tako za
državo kot za posameznika.

3. Urad vlade za informiranje želi s tem
razpisom še posebej spodbuditi:

3.1. aktivnosti (namenjene bodisi splo-
šni bodisi specifičnim ciljnim javnostim), ki
bodo neposredno prispevale k širjenju ob-
sega in dvigovanju ravni javne razprave o
temi (npr. okrogle mize, javne diskusije, jav-
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ne tribune, debatni klubi ipd. in druge aktiv-
nosti, ki bodo spodbujale in animirale javno
razpravo);

3.2. aktivnosti, namenjene mladim od
10. do 25. leta starosti;

3.3. aktivnosti, namenjene kmetom in
podeželskemu prebivalstvu.

4. Urad vlade za informiranje bo pri izbiri
projektov, ki bodo sofinancirani, upošteval
naslednja merila:

a) izobraževalni, informativno komu-
nikacijski pomen projekta z vidika pri-
spevka k javni razpravi (točka 3.1. tega
razpisa), oziroma z vidika doseganja ciljnih
javnosti (točki 3.2. in 3.3. tega razpisa).
Aktivnosti, določene v 3. točki tega razpi-
sa, bodo imele pri vrednotenju tega krite-
rija prednost;

b) realne možnosti predlagatelja, da pro-
jekte dejansko izvede (finančna konstrukci-
ja in organizacijske sposobnosti);

c) dosedanje izkušnje predlagateljev pri
podobnih projektih.

5. Na razpisu lahko sodelujejo nevla-
dne neprofitne organizacije s sedežem v
Sloveniji.

Na razpisu ne morejo sodelovati univer-
ze in njihove članice, razvojne agencije in
javna glasila, katerih izdajatelj je profitna
organizacija (ne glede na morebitni status
nekomercialnega glasila oziroma pro-
grama).

6. Nevladne organizacije lahko na razpis
prijavijo projekte, ki se bodo odvijali v Slo-
veniji od dneva objave tega razpisa do 15.
novembra 2001.

7. Urad vlade za informiranje ima za sofi-
nanciranje projektov nevladnih organizacij
na podlagi tega razpisa v letu 2001 na raz-
polago okrog 25 mio SIT.

Ocena sredstev je pogojna, saj pro-
račun še ni sprejet. Če bo v sprejetem
proračunu na razpolago manj sredstev kot
načrtuje Urad vlade za informiranje, bo
Urad vsem prejemnikom sredstev ustrezno
linearno znižal odobrena sredstva. Urad
vlade za informiranje bo s prejemniki sred-
stev sklenil pogodbe po sprejemu prora-
čuna (predvidoma v prvi polovici maja).

8. Organizacije, ki bodo sodelovale na
razpisu, morajo v svoji vlogi predložiti:

8.1. izpolnjen obrazec, ki je del razpisne
dokumentacije,

8.2. vsebinsko razdelan predlog infor-
mativno komunikacijske oziroma izobraže-
valne aktivnosti na temo EU in slovenskega
vključevanja v EU,

8.3. finančno konstrukcijo projekta, izja-
vo o zagotovitvi drugih virov financiranja ter
izjavo o višini sofinanciranja iz proračunskih
sredstev, če je projekt že sofinanciran iz
proračuna,

8.4. dokazila o statusu nevladne nepro-
fitne organizacije.

Če bo organizacija prijavila več projek-
tov, mora vlogi za vsak projekt posebej pri-
ložiti dokumentacijo 8.1. do 8.3.

9. Projekti, ki jih bo Urad vlade za infor-
miranje sofinanciral na podlagi tega razpisa,
lahko prejmejo sredstva v višini največ do
50% celotne vrednosti projekta.

10. Prijave na razpis morajo prispeti na
naslov: Urad vlade za informiranje, Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana, vključno do 30.

marca 2001. Upoštevane bodo vse prijave,
ki bodo imele na ovojnici poštni žig 30.
marec 2001. Ponudbo je treba poslati v
zaprtem ovitku, ki mora biti označen “Ne
odpiraj – vloga – razpis NVO“.

11. Ovrednotenje prispelih ponudb za
dodelitev sredstev bo opravila strokovna ko-
misija Urada vlade za informiranje.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno oddanih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

12. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o odločitvi Urada vlade za in-
formiranje obveščene najkasneje do 15.
aprila 2001.

13. Urad vlade za informiranje bo z orga-
nizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenil
ustrezne pogodbe. Pogodbe bodo sklenje-
ne, ko bo sprejet proračun (predvidoma do
konca maja).

14. Dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom lahko dobite na Uradu vlade za
informiranje, tel. 01/478-26-21, Lidija
Herek.

15. Razpisno dokumentacijo lahko do-
bite na Urad vlade za informiranje, Ljublja-
na, Slovenska 29, 6. nad., soba 620, od
12. 3. 2001 naprej, med 8.30 in 14. uro,
lahko pa jo zahtevate pisno na naslovu Ura-
da ali na e-naslov: evrofon@gov.si

Urad vlade RS za informiranje

Ob-44782
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

ske sheme za Zasavje in Pravil o delovanju
Garancijske sheme za Zasavje objavlja Re-
gionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob
Savi; Garancijska shema za Zasavje (v na-
daljevanju: RCR GS) v sodelovanju z banka-
ma: Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke in Proban-
ka d.d. Maribor,

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega

gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
170,000.000 SIT, za katere bo RCR GS
dodeljeval garancije v višini 50% skupne
vrednosti kreditov, kar znaša 85,000.000
SIT.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti:
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v viši-

ni od najmanj 10.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.

Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: 3,8% + TOM,
– nad 3 do 7 let: 4,3% + TOM.
Doba vračanja kredita znaša od najmanj

1 leta do največ 7 let.
Moratorij za vračanje kredita znaša do 6

mesecev.
Prosilec mora imeti med viri financiranja

zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit banki z

garancijo RCR GS v višini 50%, preostalih
50% pa v skladu s pogoji bank.

2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z

vlogo za kredit.

Garancija ne more presegati 50% kredi-
ta, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.

Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
GS z različnimi oblikami zavarovanja v odvi-
snosti od stopnje rizičnosti projekta.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-

nih prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemlji-

šča za gradnjo poslovnih prostorov.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednje tri pogoje:

– so člani Garancijske sheme za Zasa-
vje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje (podpisana vloga za včlanitev ter
plačilo pristopnine)

– ustrezajo merilom za male gospodar-
ske družbe po 51. in 72. členu Zakona o
gospodarskih družbah,

– imajo sedež dejavnosti na območju ob-
čin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče ter Za-
gorje ob Savi.

V skladu s Pravili delovanja RCR GS
članstvo v shemi ne predstavlja avtoma-
tične obveznosti RCR GS pri odobritvi ga-
rancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garanci-

je bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri

financiranja projekta bo višja
katerih projekti bodo:

* razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tu-
jih trgih, odpiranje novih delovnih mest, kon-
kurenčnost),

* ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),

– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo

v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izra-
žen lokalni interes.

6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo

Stroški obdelave posamezne vloge zna-
šajo 3.000 SIT in jih je potrebno poravnati v
osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR, v nasprotnem primeru vloga ne bo
obravnavana.

Prosilec mora ob podpisu pogodbe o
izdaji garancije plačati 2% provizijo od vre-
dnosti kredita za izdano garancijo. Polovico
zneska provizije dobi prosilec vrnjeno ob
dokončnem odplačilu kredita.

Banka zaračuna za vodenje kredita na-
domestilo v višini 0,3% letno od stanja kre-
dita.

Ostali stroški povezani s kreditom oziro-
ma garancijo so eventualni stroški zavarova-
nja v primeru zastave premičnin oziroma ne-
premičnin.
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7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancije je razvidna iz obrazca: Vloga za do-
delitev kredita in garancije, ki ga lahko pro-
silci dobijo na naslednjih mestih:

– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Za-
gorje ob Savi, Cesta zmage 35b,

– Center za razvoj Litija, Kidričeva 1, Li-
tija,

– Center za razvoj podjetništva, Gabr-
sko 12, Trbovlje,

– Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.

Obravnavale se bodo le vloga oddane
na izvirnih obrazcih.

8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

razpisa do dneva porabe sredstev oziroma
do 31. 12. 2001.

9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa.)
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-

navali pristojni organi RCR GS in bank en-
krat mesečno.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu na-
slednjega razpisa.

RCR GS bo pisno seznanil prosilca z
odločitvijo pristojnih organov v petnajstih
dneh po sprejemu odločitve.

11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel.
56-68-333) oziroma na vseh mestih, našte-
tih v točki 7. tega razpisa.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Garancijska shema za Zasavje

Ob-44868
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Za-

gorje ob Savi, Garancijska shema Rudnika
Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju: GS), v
sodelovanju z Banko Zasavje, d.d., Trbov-
lje,bančna skupina Nove ljubljanske banke
objavlja

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za

dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v občinah Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in

Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za

dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni vi-
šini 380,000.000 SIT, za katere bo GS
dodeljeval garancije v višini 50% skupne
vrednosti kreditov, kar znaša 190,000.000
SIT.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti:
A) Krediti za razvoj gospodarstva v obči-

nah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbov-
lje in Zagorje ob Savi.

Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v viši-
ni od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.

Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.

Moratorij za vračanje kredita znaša od 6
mesecev do 2 leti.

Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: TOM + 3,8%,
– nad 3 do 10 let: TOM + 4,5%,
– nad 10 do 15 let: TOM +5%.
Prosilec mora imeti med viri financiranja

zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garanci-

jo GS in v skladu s pogoji banke.
Krediti so namenjeni ustvarjanju novih

delovnih mest in splošnemu razvoju okolja.
Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejav-
nost odvijala v občinah Hrastnik, Laško, Liti-
ja, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi, to-
rej, da ima poslovno enoto v eni izmed naš-
tetih občin.

Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo
za kredit oziroma garancijo.

B) Krediti za razvoj gospodarstva v obči-
nah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbov-
lje in Zagorje ob Savi s prezaposlitvijo de-
lavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih na
Zavodu za zaposlovanje.

Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v viši-
ni od najmanj 1,000.000 SIT do največ
150,000.000 SIT.

Doba vračanja kreditov znaša od 1 do
15 let v skladu z namenom kredita.

Moratorij za vračanje kredita znaša od 6
mesecev do 2 leti.

Obrestna mera za kredite znaša:
– od 1 do 3 let: TOM + 3,6%,
– nad 3 do 10 let: TOM + 4%,
– nad 10 do 15 let: TOM + 4,5%.
Prosilec mora imeti med viri financiranja

zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.
Prosilec zavaruje prejeti kredit z garanci-

jo GS in v skladu s pogoji banke.
Ko investitor prezaposli delavca RZVZ

in dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca,
da je zaposlitev za nedoločen čas, se kre-
ditojemalcu prizna premija v višini 868.000
tolarjev oziroma v večkratniku glede na šte-
vilo prezaposlitev. V primeru, da ni mogo-
če prezaposliti delavca RZVZ zaradi kvalifi-
kacijske neustreznosti teh delavcev, in kre-
ditojemalec zaposli brezposelno osebo, ki
je na čakalni listi na Uradih za delo Hra-
stnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško naj-
manj tri mesece, se kreditojemalcu prizna
premija v višini 434.000 tolarjev oziroma v
večkratniku glede na število prezaposlitev.
Prosilec mora prezaposliti delavce v ob-
dobju od izdaje sklepa o kreditu oziroma
garanciji do pogodbenega določenega ro-
ka za poplačilo vseh kreditnih obvezno-
sti.Kreditojemalec mora pred podpisom
pogodbe o premiji izročiti poleg M1/M2
obrazca tudi izjavo, da v zadnjih dveh letih
ni imel trajno presežnih delavcev ter izjavo
o številu zaposlenih. Realizacija zaposlitve
za nedoločen čas se dokaže z M1/M2
obrazcem. Po poteku dveh let od podpisa
pogodbe o premiji mora biti število zapo-
slenih delavcev pri investitorju večje oziro-
ma najmanj tolikšno, kot je bilo na dan

podpisa pogodbe. Skupna višina vseh pre-
mij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik kredi-
ta, ne sme preseči 5% vrednosti kredita v
primeru zaposlovanja brezposelnih oseb,
prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje, ozi-
roma 10% vrednosti prejetega kredita v
primeru zaposlovanja presežnih delavcev
RZVZ.

Krediti  so  namenjeni  ustvarjanju  no-
vih delovnih mest in splošnemu razvoju
okolja.

Kreditojemalec oziroma investitor ne bo
omejen glede na sedež podjetja, bistveno
je, da se bodo nova delovna mesta odpirala
v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejav-
nost odvijala v občinah Hrastnik, Laško, Liti-
ja, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi, to-
rej, da ima poslovno enoto v eni izmed naš-
tetih občin.

Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo
za kredit oziroma garancijo.

2.2 Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z

vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredi-

ta, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.

Prosilec zavaruje prejeto garancijo GS z
različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti
od stopnje rizičnosti projekta.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zemlji-
šča za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejav-
nosti oziroma poslovno enoto na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Tr-
bovlje in Zagorje ob Savi.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredi-
ta in garancije

Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta,
– prezaposlitev rudniških delavcev.
Prednost pri dodelitvi kredita in garanci-

je bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri

financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:

– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tu-
jih trgih, odpiranje novih delovnih mest, kon-
kurenčnost),

– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),

– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo

v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izra-
žen lokalni interes,

– prezaposlili več delavcev RZVZ ali
brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za za-
poslovanje.

6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
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Stroški obdelave posamezne vloge zna-
šajo 20.000 SIT in jih je potrebno poravnati v
osmih dneh po prejemu računa s strani RCR.

V primeru razpisne variante A morajo pro-
silci ob podpisu pogodbe o izdaji garancije
plačati 2% provizijo za izdano garancijo od
vrednosti kredita.Polovico zneska provizije
dobi prosilec vrnjeno ob dokončnem odpla-
čilu kredita.

V primeru razpisne variante B morajo
prosilci ob podpisu pogodbe o izdaji garan-
cije plačati 3% provizijo za izdano garancijo,
od katere dobijo 2/3 vrnjeno ob dokon-
čnem odplačilu kredita in izpolnitvi razpi-
snega pogoja o zaposlitvi delavcev. V nas-
protnem primeru pri razpisni varianti B kljub
odplačilu kredita provizije ne dobi vrnjene.

Banka zaračuna za vodenje kredita na-
domestilo v višini 0,3% letno od stanja kre-
dita. Ostali stroški povezani s kreditom ozi-
roma garancijo so eventuelni stroški zavaro-
vanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.

7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-
rancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za do-
delitev kredita in garancije, ki ga lahko prosil-
ci dobijo na Regionalnem centru za razvoj,
d.o.o., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 35b,
oziroma na lokalnih podjetniških centrih.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Cesta zmage 35b.

Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.

8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

razpisa do dneva porabe sredstev oziroma
do 31. 12. 2001.

9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, v kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-

navali pristojni organi GS in banke enkrat
mesečno.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu na-
slednjega razpisa.

RCR bo pisno seznanil prosilca z odloči-
tvijo pristojnih organov v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve.

11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci na sedežu RCR oziro-
ma tel. 56- 68-333.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Št. 06202-02/01 Ob-44783
Občina Rogaška Slatina objavlja na pod-

lagi prvega odstavka 47. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97)

javni razpis
za prodajo komunalno urejenih
stavbnih zemljišč za izgradnjo

družinskih stanovanjskih hiš v območju
ZN S2 – Ratanska vas

1. Predmet javnega razpisa za prodajo
so nezazidana komunalno opremljena stav-
bna zemljišča za gradnjo družinskih stano-
vanjskih hiš v območju zazidalnega načrta
S2 – Ratanska vas v območju ulice Na trati
v Rogaški Slatini.

2. V območju ureditvenega načrta S2 –
Ratanska vas obstaja več lastnikov nezazi-
danih stavbnih zemljišč, ki so predvidena
za gradnjo. Predmet tega razpisa so samo
stavbna zemljišča v lasti Občine Rogaška
Slatina.

3. Zazidalni pogoji so razvidni iz zazidal-
nega načrta S2 – Ratanska vas (Uradni list
RS, št. 1/01). Za gradnjo stanovanjskih hiš
je določen izvedbeni projekt, ki ga kupec
stavbnega zemljišča pridobi z nakupom par-
cele. Vse ostale informacije in predstavitev
minimalnih lokacijskih ter katastrskih podat-
kov je mogoče v času razpisa pridobiti na
Oddelku za okolje in prostor Občine Roga-
ška Slatina.

4. Minimalna cena stavbnih zemljišč iz
1. točke tega razpisa znaša:

Zap. št. Štev. parcele Površina Skupna (prodajna)
parcele po ZN-S2 v m2 vrednost parcele

1. 26. 719 4,163.729
2. 25. 651 3,769.941
3. 24. 694 4,018.954
4. 23. 481 2,785.471
5. 22. 783 4,534.353
6. 21. 439 2,542.249
7. 20. 521 3,017.111
8. 19. 516 2,988.156
9. 34. 843 4,881.813
10. 18. 1011 5,854.701
11. 17. 578 3,347.198
12. 16. 599 3,468.809
13. 15. 613 3,549.883
14. 14. 691 4,001.581
15. 11. 612 3,544.092
16. 10. 600 3,474.600
17. 9. 865 5,009.215
18. 29. 778 4,505.398
19. 28. 582 3,370.362
20. 36. 1073 6,213.743
21. 27 1003 5,808.373
22. 35 1037 6,005.267

5. Cene so izračunane na valuto z dne
20. 2. 2001 in se bodo revalorizirale na
osnovi rasti indeksa GZS – Združenja za
gradbeništvo in IGM na dan sklenitve kupne
pogodbe.

V ceni so zajeti stroški za vrednost stav-
bnega zemljišča ter stroški izgradnje sekun-
darne komunalne opreme brez izgradnje pri-
ključkov za vse vrste zgrajene skupne in
posamične infrastrukture. V soseski so zgra-
jena in bodo dokončana naslednja sekun-
darna omrežja:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– NN elektro omrežje in javna razsvet-

ljava,
– mešano kanalizacijsko omrežje,
– plinsko omrežje,
– CATV omrežje.
V ceni niso zajeti stroški za plačilo spre-

membe namembnosti zemljišča, stroški za
plačilo soglasij za priključitev na zgrajena
infrastrukturna omrežja in naprave, razen
elektro soglasja. V ceni prav tako niso zajeti
stroški za izgradnjo priključkov na komunal-
na omrežja in naprave v območju urejanja
ter stroški za kopiranje projektov PGD v
šestih izvodih.

Dokončanje gradnje cestnega omrežja
in javne razsvetljave bo izvedla Občina Ro-
gaška Slatina.

6. Rok za sklenitev kupne pogodbe je
30 dni od dneva vročitve obvestila komisije
o izidu javnega razpisa.

Cena stavbnega zemljišča se plača v roku
8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe.

Stroške sklenitve kupne pogodbe,
plačilo davkov in taks, vpisa v zemljiško
knjigo ter stroške pridobitve upravnih do-
voljenj za gradnjo plača kupec stavbnega
zemljišča.

7. Rok za pričetek gradnje stanovanj-
skega objekta je 2 leti od nakupa stavbnega
zemljišča. Rok, do katerega mora biti sta-
novanjski objekt zgrajen do IV. gradbene
faze, ki vključuje fasado ter končano zuna-
njo ureditev objekta, znaša 5 let od pridobi-
tve gradbenega dovoljenja. Oba roka sta
bistvena pogoja za veljavnost kupne pogod-
be o stavbnem zemljišču. Občina Rogaška
Slatina lahko zahteva razveljavitev sklenjene
kupne pogodbe o stavbnem zemljišču v pri-
meru, da kupec stavbnega zemljišča ne iz-
polni rokov iz te točke razpisa na pristojnem
sodišču.

8. Prijavo na razpis lahko pošljejo fizič-
ne osebe, ki so državljani Republike Slo-
venije in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo sedež v Republiki Sloveniji. Intere-
senti lahko svojo ponudbo pošljejo po pošti
ali oddajo v zaprti ovojnici v 30 dneh od
dneva te objave na naslov: Občina Roga-
ška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Roga-
ška Slatina, z oznako “Za prodajo parcel
S2 – Ratanska vas“. Ne odpiraj!“. Prijavi je
potrebno priložiti:

– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% od celotne vrednosti stavbnega zemlji-
šča, navedenega v 3. točki. Varščina mora
biti nakazana na žiro račun Občine Rogaška
Slatina, št. 50730-630-10217, sklic na št.
00 722100, s pripisom “varščina za nakup
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stavbnega zemljišča“. Varščina bo neuspe-
lim ponudnikom vrnjena brez obresti v osmih
dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspele-
mu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu
kupnine. V primeru, da uspeli ponudnik ku-
poprodajne pogodbe ne sklene ali od po-
godbe kasneje odstopi, varščina zapade,

– potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe,

– potrdilo o stalnem prebivališču,
– izpisek iz sodnega registra za pravne

osebe,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javne-

ga razpisa.
9. Občina Rogaška Slatina bo prodaja-

la stavbna zemljišča iz 3. točke tega razpi-
sa po vrstnem redu iz tega razpisa od šte-
vilke 1 do 22. V primeru večjega števila
vloženih ponudb od razpoložljivih stavbnih
parcel, imajo pri izboru prednost občani
Občine Rogaška Slatina, ki imajo v Občini
Rogaška Slatina prijavljeno stalno bivališče
najmanj 5 let.

10. V primeru, da bo vloženih več po-
nudb za isto posamično stavbno zemljišče,
bo komisija upoštevala pri izboru najvišjo
ponudbeno ceno, ki bo ponujena. Neuspe-
la popolna ponudba v tem primeru se lahko
prenese na ostala ponujena stavbna zemlji-
šča po pogojih tega razpisa.

11. Pravočasne in vsebinsko pravilne
vloge bo obravnavala komisija Občine Ro-
gaška Slatina, ki bo odločila po prostem
preudarku, najkasneje v 20 dneh po prete-
ku razpisnega roka. Ponudniki bodo obve-
ščeni o izidu javnega razpisa v roku 30 dni
od odpiranja ponudb.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Rogaška Slati-
na, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, pri
referentu za cestno in komunalno infrastruk-
turo Vladu Kučanu in Tomažu Strehovcu,
vodji oddelka za okolje in prostor, tel.
03/81-81-700.

Za vložitev ponudbe je na oddelku za
okolje in prostor mogoče pridobiti obrazec
za vložitev ponudbe ter informativne pregle-
dne urbanistične in katastrske situacije stav-
bnih zemljišč v merilu 1:1000, katere so
predmet tega javnega razpisa.

Občina Rogaška Slatina

Št. 403-36/2001 Ob-44863
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 25/98) in Pravilnika o merilih
za izbiro izvajalcev in financiranje progra-
mov športa, Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, Ajdovščina, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa

v Občini Ajdovščina v letu 2001
I. Občina Ajdovščina bo v letu 2001 sofi-

nancirala naslednje športne programe:
1. Programe za otroke in mladino:
– program Zlati sonček in progam Kr-

pan,
– tečaje plavanja in smučanja,
– šolska športna tekmovanja,
– splošne športne šole in programe re-

dne vadbe.
2. Programe kakovostnega in vrhunske-

ga športa:
– selektivne športne programe za mla-

dino,

– kakovostni šport,
– programe redne vadbe v kolektivnih in

individualnih športnih panogah,
– vrhunski šport.
3. Rekreativne športne programe in pri-

reditve.
4. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov.
5. Mednarodno dejavnost športnih klu-

bov.
6. Vzdrževanje športnih objektov in op-

reme.
II. Programi in izvajalci bodo izbrani in

sofinancirani po merilih iz Pravilnika o meri-
lih za izbiro izvajalcev in financiranje progra-
mov športa v Občini Ajdovščina.

Na razpis se lahko prijavijo športna društva
in športne zveze, vrtci in šole ter zavodi, go-
spodarske družbe, zasebniki in druge organi-
zacije, registrirane za opravljanje športne de-
javnosti, s sedežem v Občini Ajdovščina in
izpolnjujejo pogoje iz navedenega pravilnika.

III. Rok za prijavo programov je 15 dni
od  objave  razpisa.  Prijave  v  zaprti
kuverti z oznako Športni programi 2001,
se pošlje po pošti ali odda na naslov Obči-
na Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi doku-
menti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
jo zainteresirani dobijo na sedežu Občine
Ajdovščina.

IV. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 30 dni po roku za oddajo
prijav za sofinanciranje.

Občina Ajdovščina

Št. 21/2001 Ob-44549
Na podlagi 36. člena Zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
21. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l.
RS, št. 32/93, 1/96) ter na podlagi 17. čle-
na Odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v
Občini Črenšovci (Ur. l. RS, št. 112/00)
objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo,
upravljanje omrežja in distribucijo

zemeljskega plina v Občini Črenšovci
1. Naročnik (koncedent): Občina Čren-

šovci, Prekmurske čete 20, 9232 Čren-
šovci.

2. Predmet koncesije:
a) izgradnja, upravljanje in vzdrževanje

omrežja za distribucijo zemeljskega plina za
potrebe široke potrošnje in za ostale pora-
bnike;

b) oskrbovanje z zemeljskim plinom pre-
bivalstva in drugih porabnikov.

3. Lokacija: območje Občine Črenšovci.
4. Koncesija prične veljati z dnem pod-

pisa koncesijske pogodbe in traja 30 let.
Koncesijsko pogodbo sklene z izbranim
koncesionarjem župan.

5. Koncesionar mora za opravljanje kon-
cesije izpolnjevati naslednje pogoje ter pre-
dložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, pi-
sne izjave in zahtevano dokumentacijo:

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti izgradnje in distribucije zemeljskega
plina;

– da pripravi in predloži študijo s prika-
zom predvidenega omrežja (primarnega in
sekundarnega) z oceno vrednosti objektov,

terminski plan, investicijski elaborat, pogoje
in način za upravljanje z omrežjem;

– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo
morali porabniki nositi za priključitev na pli-
novodno omrežje za prilagoditev lastnih na-
prav za uporabo plina, ter pripravi program
za financiranje teh del;

– da pripravi in predloži program izvaja-
nja in distribucije za čas trajanja koncesije;

– da predloži reference o dosedanjem
delu s področja projektiranja, investicijske
gradnje, upravljanja in vzdrževanja plinovo-
dnega omrežja ter podatke o kadrovski za-
sedbi;

– da predloži garancijo za pravočasno in
kvalitetno izvedbo prejetih nalog;

– da ima zagotovljena vsa potrebna sred-
stva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribu-
cijo zemeljskega plina in njegovim upravlja-
njem;

– da si zagotovi soglasje dobavitelja ze-
meljskega plina;

– da spoštuje zahteve, definirane z odlo-
kom in koncesijsko pogodbo;

– da spoštuje stroškovno tehnične, or-
ganizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo
iz nacionalnega razvojnega programa za re-
publiko in usmeritev lokalne skupnosti;

– da prodaja plin v skladu s cenami, ki
jih oblikuje oziroma določa občina v skladu
s postopkom, ki ga določa zakon oziroma
akt lokalne skupnosti;

– da omogoča strokovni in finančni nad-
zor ter nadzor nad zakonitostjo dela po or-
ganih, ki so za to določeni z odlokom;

– da dosledno upošteva tehnične, oskr-
bovalno stroškovne, organizacijske in dru-
ge standarde ter normative za opravljanje
koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki
so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji;

– da zagotovi, da bo vsa javna in za-
sebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja
del poškodovana, vzpostavljena v prvotno
stanje.

Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, pi-

sne izjave in zahtevano dokumentacijo po
5. točki razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe preskr-
be z zemeljskim plinom v Občini Črenšovci;

– izhodiščna cena plina s prikazom struk-
ture cene ločeno za gospodinjstva in ostale
porabnike;

– rok izgradnje plinovodnega omrežja;
– višina in način plačila koncesijske da-

jatve;
– osnutek koncesijske pogodbe.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
– izpolnjevanje 5. točke tega razpisa;
– finančne sposobnosti za izvedbo pro-

jekta plinifikacije;
– rok izgradnje plinovodnega omrežja;
– cena za posamezen priključek (za go-

spodinjstva in ostale porabnike) ter ugodno-
sti pri plačilu;

– izhodiščna cena plina s prikazom struk-
ture cene ločeno za gospodinjstva in ostale
porabnike;

– ponujena jamstva;
– reference s področja projektiranja in

investicijske gradnje plinovodnega omrežja;
– reference za izgradnjo, upravljanje in

vzdrževanje plinovodnega omrežja;
– višina koncesijske dajatve, ki jo bo pla-

čeval koncedentu;
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– druge ponujene ugodnosti.
7. Ostali pogoji:
– izbrani koncesionar bo moral, če bo

tako zahtevalo katero izmed podjetij v Obči-
ni Črenšovci odkupiti zgrajeno infrastruktu-
ro za distribucijo zemeljskega plina, ki je v
njihovi lasti;

– izbrani koncesionar mora v izvajalska
dela vključiti izvajalce iz območja Občine
Črenšovci.

8. Prijava na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo podje-

tja, registrirana v Republiki Sloveniji. Intere-
senti morajo poslati ponudbe z zahtevanimi
dokazili, izjavami in dokumentacijo v roku
60 dni od objave tega razpisa, do 12. ure
na naslov Občina Črenšovci, Prekmurske
čete 20, 9232 Črenšovci. Ponudbe morajo
biti podane v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba – podelitev koncesije za
plinifikacijo v Občini Črenšovci.”

9. Odpiranje ponudb bo javno 5 dni po
izteku razpisnega roka, v sejni sobi Občine
Črenšovci ob 13. uri. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudb
pisna pooblastila za zastopanje. Upoštevale
se bodo le tiste ponudbe, ki bodo vsebova-
le vse pogoje tega razpisa.

10. O izidu javnega razpisa bodo ponu-
dniki pisno obveščeni v roku 30 dni po od-
piranju ponudb.

11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo ostale podatke v
zvezi s tem razpisom vsak delovni dan na
tukajšnji občinski upravi. Potrebne informa-
cije in razlago za izdelavo ponudbe posre-
duje Stanko Lebar (tel. 02/573-71-50).

12. Naročnik si pridružuje pravico spre-
meniti obseg razpisanega javnega naročila
ali da ne izbere nobenega ponudnika. Po-
nudnik v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

Občina Črenšovci

Št. 462/01-43/10 Ob-44747
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95 in 33/96) ter sklepa 22. seje
Sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 2.
2001 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina –

poslovni prostor na naslovu Delavska cesta
10 v Stražišču pri Kranju, v deležu 13/100,
stoječa na parc. št. 1177/10, vpisana v vl.
št. 1826, k.o. Stražišče.

Izklicna cena za del poslovnega prosto-
ra je 20,144.186 SIT.

2. Ponudnik mora položiti varščino v viši-
ni 10% od izklicne cene na žiro račun Me-
stne občine Kranj, št. 51500-630-50113,
z navedbo “varščina za javno dražbo”. Pla-
čana varščina bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v ceno, drugim pa brez obresti vr-
njena v 15 dneh po izvedbi razpisa.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanjstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe, izpis iz

sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne po-
djetnike,

– potrdilo o plačilu varščine,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse

razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno ozna-

čene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.

4. Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno, ali osebno vročiti na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v zape-
čateni ovojnici z oznako: “Ponudba za na-
kup dela poslovnega prostora na Delavski
cesti 10 v Stražišču pri Kranju”.

5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
torka, 27. 3. 2001 do 14. ure.

6. Odpiranje pisnih ponudb bo v sredo,
28. 3. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi št. 9
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

7. V primeru, da se za nakup nepremič-
nine na razpis javi več ponudnikov, bo iz-
bran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno
in najkrajši rok plačila celotne kupnine.

8. Sklep o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bo naročnik sprejel najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugo-
dnejšega ponudnika bodo ponudniki obve-
ščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

9. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika. V primeru, da se izbrani
ponudnik v 8 dneh od poziva naročnika k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu
zapade varščina v korist Mestne občine
Kranj.

10. Nepremičnina – poslovni prostor
na Delavski cesti 10 v Stražišču pri Kranju,
opisana v 1. točki, je obremenjena z na-
jemnim razmerjem sklenjenim za nedo-
ločen čas. Najugodnejši ponudnik prevze-
ma pravice in obveznosti iz najemnega ra-
zmerja.

11. Kupnino za nepremičnino izbrani po-
nudnik poravna na žiro račun Mestne obči-
ne Kranj, št. 51500-630-50113, v roku,
določenim s pogodbo, oziroma najpozneje
v roku 30 dni po podpisu pogodbe pri no-
tarju.

12. Davek na promet z nepremičninami,
sodno takso za zemljiškoknjižni predlog in
stroške notarja plača kupec.

13. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po popolnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

14. Natančnejše podatke o nepremični-
ni, ter ostale informacije ponudniki dobijo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, pri Stanislavu Korenu, tel:
04/23-73-157.

Mestna občina Kranj

Št. 1511/00-43/10 Ob-44757
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena sta-
tuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95 in 33/96) ter sklepa 19. seje Sveta
Mestne občine Kranj z dne 15. 11. 2000
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina –

poslovno stanovanjski objekt na naslovu Ga-
silska ulica 15 in 17 v Stražišču pri Kranju, v
izmeri 298 m2, dvorišče v izmeri 414 m2 in
gospodarsko poslopje v izmeri 81 m2, sto-
ječa na zemljišču parc. št. 200/1, vpisana v
vl. št. 2078, k.o. Stražišče.

Izklicna cena za poslovno – stanovanjski
objekt je 46,318.254,46 SIT.

2. Ponudnik mora položiti varščino v viši-
ni 10% od izklicne cene na žiro račun Me-
stne občine Kranj, št. 51500-630-50113,
z navedbo “varščina za javno dražbo”. Pla-
čana varščina bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v ceno, drugim pa brez obresti vr-
njena v 15 dneh po izvedbi razpisa.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanjstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne po-
djetnike,

– potrdilo o plačilu varščine,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema

vse razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno ozna-

čene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.

4. Ponudbo je potrebno poslati priporo-
čeno, ali osebno vročiti na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v zape-
čateni ovojnici z oznako: “Ponudba za na-
kup poslovno – stanovanjskega objekta na
Gasilski ulici 15 in 17 v Stražišču pri Kra-
nju”.

5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
torka, 27. 3. 2001 do 14. ure.

6. Odpiranje pisnih ponudb bo v sredo,
28. 3. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi št. 9
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

7. V primeru, da se za nakup nepremič-
nine na razpis javi več ponudnikov, bo iz-
bran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno
in najkrajši rok plačila celotne kupnine.

8. Sklep o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bo naročnik sprejel najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugo-
dnejšega ponudnika bodo ponudniki obve-
ščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

9. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika. V primeru, da se izbrani
ponudnik v 8 dneh od poziva naročnika k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu
zapade varščina v korist Mestne občine
Kranj.

10. Nepremičnina na Gasilski ulici 17 v
Stražišču pri Kranju, opisana v 1. točki, je
obremenjena z vseljenim stanovanjem v
prvem nadstropju. Izbrani ponudnik pre-
vzema pravice in obveznosti iz tega ra-
zmerja.
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11. Kupnino za nepremičnino izbrani
ponudnik poravna na žiro račun Mestne
občine Kranj, št. 51500-630-50113, v ro-
ku določenim s pogodbo, oziroma najpoz-
neje v roku 30 dni po podpisu pogodbe pri
notarju.

12. Davek na promet z nepremičninami,
sodno takso za zemljiškoknjižni predlog in
stroške notarja plača kupec.

13. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po popolnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

14. Natančnejše podatke o nepremič-
nini, ter ostale informacije ponudniki dobi-
jo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj, pri Stanislavu Korenu,
tel. 04/23-73-157.

Mestna občina Kranj

Št. 455/01-43/10 Ob-44759
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95 in 33/96) ter sklepa 22. seje
Sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 2.
2001 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina –

poslovni prostor v pritličju na naslovu Župan-
čičeva ulica 4 v Kranju, v izmeri 44,74 m2,
stoječa na parc. št. 157/1, vpisana v vl. št.
101, k.o. Huje.

Izklicna cena za poslovni prostor je
7,989.673 SIT.

2. Ponudnik mora položiti varščino v viši-
ni 10% od izklicne cene na žiro račun Me-
stne občine Kranj, št. 51500-630-50113,
z navedbo “varščina za javno dražbo”. Pla-
čana varščina bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v ceno, drugim pa brez obresti vr-
njena v 15 dneh po izvedbi razpisa.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanjstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne po-
djetnike,

– potrdilo o plačilu varščine,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema

vse razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno ozna-

čene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.

4. Ponudbo je potrebno poslati priporo-
čeno, ali osebno vročiti na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v zape-
čateni ovojnici z oznako: “Ponudba za na-
kup poslovnega prostora na Župančičevi uli-
ci 4 v Kranju”.

5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
torka, 27. 3. 2001 do 14. ure.

6. Odpiranje pisnih ponudb bo v sredo,
28. 3. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi št. 9
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

7. V primeru, da se za nakup nepremič-
nine na razpis javi več ponudnikov, bo iz-

bran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno
in najkrajši rok plačila celotne kupnine.

8. Sklep o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bo naročnik sprejel najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugo-
dnejšega ponudnika bodo ponudniki obve-
ščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

9. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika. V primeru, da se izbrani
ponudnik v 8 dneh od poziva naročnika k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu
zapade varščina v korist Mestne občine
Kranj.

10. Kupnino za nepremičnino izbrani
ponudnik poravna na žiro račun Mestne
občine Kranj, št. 51500-630-50113, v ro-
ku določenim s pogodbo, oziroma najpoz-
neje v roku 30 dni po podpisu pogodbe pri
notarju.

11. Davek na promet z nepremičninami,
sodno takso za zemljiškoknjižni predlog in
stroške notarja plača kupec.

12. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po popolnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

13. Natančnejše podatke o nepremični-
ni, ter ostale informacije ponudniki dobijo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, pri Stanislavu Korenu, tel.
04/23-73-157.

Mestna občina Kranj

Št. 406/01-43/10 Ob-44761
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena
statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 43/95 in 33/96) ter sklepa 22. seje
Sveta Mestne občine Kranj z dne 28. 2.
2001 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina –

poslovni prostor v pritličju na naslovu Kidri-
čeva 47a v Kranju, v izmeri 46,14 m2, stoje-
ča na parc. št. 893/3, vpisana v vl. št.
2116, k.o. Kranj.

Izklicna cena za poslovni prostor je
12,078.698 SIT.

2. Ponudnik mora položiti varščino v viši-
ni 10% od izklicne cene na žiro račun Me-
stne občine Kranj, št. 51500-630-50113,
z navedbo “varščina za javno dražbo”. Pla-
čana varščina bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v ceno, drugim pa brez obresti vr-
njena v 15 dneh po izvedbi razpisa.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanjstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne po-
djetnike,

– potrdilo o plačilu varščine,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisane pogoje.

Prepozno predložene, nepravilno ozna-
čene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.

4. Ponudbo je potrebno poslati priporo-
čeno, ali osebno vročiti na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v zape-
čateni ovojnici z oznako: “Ponudba za na-
kup poslovnega prostora na Kidričevi 47a v
Kranju”.

5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
torka, 27. 3. 2001 do 14. ure.

6. Odpiranje pisnih ponudb bo v sredo,
28. 3. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi št. 9
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

7. V primeru, da se za nakup nepremič-
nine na razpis javi več ponudnikov, bo iz-
bran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno
in najkrajši rok plačila celotne kupnine.

8. Sklep o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bo naročnik sprejel najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugo-
dnejšega ponudnika bodo ponudniki obve-
ščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

9. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika. V primeru, da se izbrani
ponudnik v 8 dneh od poziva naročnika k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu
zapade varščina v korist Mestne občine
Kranj.

10. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju na Kidričevi 47a v Kranju, opisana
v 1. točki, je obremenjena z najemnim ra-
zmerjem sklenjenim za določen čas, in si-
cer za dobo desetih let, ki se izteče 1.12.
2001. Najugodnejši ponudnik prevzema
pravice in obveznosti iz najemnega ra-
zmerja.

11. Kupnino za nepremičnino izbrani po-
nudnik poravna na žiro račun Mestne obči-
ne Kranj, št. 51500-630-50113, v roku,
določenim s pogodbo, oziroma najpozneje
v roku 30 dni po podpisu pogodbe pri no-
tarju.

12. Davek na promet z nepremičninami,
sodno takso za zemljiškoknjižni predlog in
stroške notarja plača kupec.

13. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po popolnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

14. Natančnejše podatke o nepremični-
ni, ter ostale informacije ponudniki dobijo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, pri Stanislavu Korenu, tel:
04/23-73-157.

Mestna občina Kranj

Št. 405/01-43/10 Ob-44762
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena sta-
tuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95 in 33/96) ter sklepa 22. seje Sveta
Mestne občine Kranj z dne 28. 2. 2001
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: nepremičnina –

poslovni prostor v pritličju na naslovu Kidri-
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čeva 47 v Kranju, v izmeri 38,32 m2, stoje-
ča na parc. št. 893/3, vpisana v vl. št.
2116, k.o. Kranj.

Izklicna cena za poslovni prostor je
10,042.311 SIT.

2. Ponudnik mora položiti varščino v viši-
ni 10% od izklicne cene na žiro račun Me-
stne občine Kranj, št. 51500-630-50113,
z navedbo “varščina za javno dražbo”. Pla-
čana varščina bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v ceno, drugim pa brez obresti vr-
njena v 15 dneh po izvedbi razpisa.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanjstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v RS oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne po-
djetnike,

– potrdilo o plačilu varščine,
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema

vse razpisane pogoje.
Prepozno predložene, nepravilno ozna-

čene ali nepopolne ponudbe komisija pri
izbiri ne bo upoštevala.

4. Ponudbo je potrebno poslati priporo-
čeno, ali osebno vročiti na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, v zape-
čateni ovojnici z oznako: “Ponudba za na-
kup poslovnega prostora na Kidričevi 47 v
Kranju”.

5. Rok za zbiranje ponudb je do vključno
torka, 27. 3. 2001 do 14. ure.

6. Odpiranje pisnih ponudb bo v sredo,
28. 3. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi št. 9
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

7. V primeru, da se za nakup nepremič-
nine na razpis javi več ponudnikov, bo iz-
bran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno
in najkrajši rok plačila celotne kupnine.

8. Sklep o izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bo naročnik sprejel najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb. O izbiri najugo-
dnejšega ponudnika bodo ponudniki obve-
ščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o
izbiri.

9. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika. V primeru, da se izbrani
ponudnik v 8 dneh od poziva naročnika k
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da
je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu
zapade varščina v korist Mestne občine
Kranj.

10. Nepremičnina – poslovni prostor v
pritličju na Kidričevi 47 v Kranju, opisana v
1. točki, je obremenjena z najemnim ra-
zmerjem sklenjenim za nedoločen čas. Naj-
ugodnejši ponudnik prevzema pravice in ob-
veznosti iz najemnega razmerja.

11. Kupnino za nepremičnino izbrani
ponudnik poravna na žiro račun Mestne
občine Kranj, št. 51500-630-50113, v ro-
ku določenim s pogodbo, oziroma najpoz-
neje v roku 30 dni po podpisu pogodbe pri
notarju.

12. Davek na promet z nepremičninami,
sodno takso za zemljiškoknjižni predlog in
stroške notarja plača kupec.

13. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po popolnem plačilu ku-
pnine in stroškov.

14. Natančnejše podatke o nepremični-
ni, ter ostale informacije ponudniki dobijo
na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, pri Stanislavu Korenu, tel.
04/23-73-157.

Mestna občina Kranj

Ob-44814
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika,

na podlagi 6. člena Pravilnika o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Občine Metlika ter na podlagi
sklepa Občinskega sveta občine Metlika št.
465-32/99, dne 3. 11. 2000 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje je:
– parc. št. 573/3 travnik 3 v izmeri

92 m2, travnik 3 v izmeri 429 m2 in pot v
izmeri 58 m2, vpisano pod vlož. št. 34, k.o.
Primostek.

2. Izklicna cena nepremičnin, ki jo je do-
ločil sodno zaprisežen cenilec, je 606.792
SIT.

3. Prodajali bomo po načelu “ videno –
kupljeno“.

4. Pogoji pisne dražbe (zbiranje ponudb)
a) ponudbe lahko pošljejo fizične ali prav-

ne osebe,
b) pisna ponudba mora vsebovati naslov

kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek, ki mora biti točno določen in jasen
v odnosu na izklicno ceno, variantne po-
nudbe niso možne,

c) ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o državljanstvu (fizične osebe)

ali registracija (pravne osebe),
– potrdilo o plačani kavciji;
d) davek in vse stroške v zvezi s pogod-

bo in prenosu lastništva plača kupec.
5. Ponudbe je potrebno poslati priporo-

čeno ali vročiti osebno na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, in
sicer v zaprtih kuvertah z oznako “ Ne odpi-
raj – Zemljišče otok”.

6. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Metlika, dne 30. 3. 2001 ob 8. uri.

8. Pravna oblika: kupoprodajna po-
godba.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena ku-
poprodajna pogodba najkasneje v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsak ponudnik mora pred zaključe-
nim rokom za oddajo ponudbe položiti kav-
cijo v višini 10% od izklicne cene na žiro
račun 52130-630-40409, s pripisom “Zem-
ljišče otok – varščina za resnost ponudbe“.
Plačana kavcija bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo brez obresti vrnjena v roku 5 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika.

10. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik
z najvišjo ceno.

11. Kupnina mora biti v celoti plačana v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.

12. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov v
zvezi s pogodbo.

13. Nepravočasne in nepravilno označe-
ne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudni-
kom. Ponudbe, ki bodo sestavljene v naspro-
tju z določili tega razpisa oziroma nepopolne,
bodo izključene iz nadaljnje obravnave.

14. Vse druge informacije se dobijo na
Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, ali
na tel. 63-74-01. Ogled nepremičnine je
mogoč po dogovoru.

Občina Metlika

Ob-44817
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika,

na podlagi 6. člena Pravilnika o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in pre-
mičnin v lasti Občine Metlika ter na podlagi
sklepa Občinskega sveta občine Metlika
št. 465-32/99, dne 3. 11. 2000 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje je:
– parc. št. 74 stavbišče z objekti (stano-

vanjska stavba, gospodarsko poslopje in go-
spodarski objekt) v izmeri 302 m2, vpisano
pod vlož. št. 34, k.o. Primostek,

– parc. št. 573/1 travnik 3, v izmeri
732 m2, vpisan pod vlož. št. 34, k.o. Pri-
mostek.

2. Izklicna cena nepremičnin, ki jo je
določil sodno zaprisežen cenilec je
1,800.450,49 SIT.

3. Prodajali bomo po načelu “ videno –
kupljeno.“

4. Pogoji pisne dražbe (zbiranje ponudb)
a) ponudbe lahko pošljejo fizične ali prav-

ne osebe,
b) pisna ponudba mora vsebovati naslov

kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek, ki mora biti točno določen in jasen
v odnosu na izklicno ceno, variantne po-
nudbe niso možne,

c) ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o državljanstvu (fizične osebe)

ali registracija (pravne osebe),
– potrdilo o plačani kavciji,
d) davek in vse stroške v zvezi s pogod-

bo in prenosu lastništva plača kupec.
5. Ponudbe je potrebno poslati priporo-

čeno ali vročiti osebno na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, in
sicer v zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpi-
raj –Otok št. 25“.

6. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Metlika, dne 30. 3. 2001 ob 8. uri.

8. Pravna oblika: kupoprodajna pogodba.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena ku-

poprodajna pogodba najkasneje v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsak ponudnik mora pred zaključe-
nim rokom za oddajo ponudbe položiti kav-
cijo v višini 10% od izklicne cene na žiro
račun 52130-630-40409, s pripisom “Otok
št. 25 – varščina za resnost ponudbe“. Pla-
čana kavcija bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo
brez obresti vrnjena v roku 5 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika.

10. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik
z najvišjo ceno.

11. Kupnina mora biti v celoti plačana v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
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12. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov v
zvezi s pogodbo.

13. Nepravočasne in nepravilno označe-
ne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponu-
dnikom. Ponudbe, ki bodo sestavljene v
nasprotju z določili tega razpisa oziroma ne-
popolne, bodo izključene iz nadaljnje obrav-
nave.

14. Vse druge informacije se dobijo na
Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, ali
na tel. 63-74-01. Ogled nepremičnine je
mogoč po dogovoru.

Občina Metlika

Ob-44823
Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika,

na podlagi 6. člena Pravilnika o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Občine Metlika ter na podlagi
sklepa Občinskega sveta občine Metlika št.
465-30/98, dne 17. 6. 1999 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem

pisnih ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje je:
– stanovanjska stavba na naslovu Slam-

na vas št. 21, Metlika, locirana na parc. št.
26, pripisana pod vložno št. 473, k.o. Slam-
na vas

– stavbno zemljišče parc. št. 27, pripi-
sana pod vlož. št. 473 k.o. Slamna vas

– parc. št. 41, ex. sadovnjak, pripisana
pod vlož. št. 473 k.o. Slamna vas

2. Izklicna cena nepremičnine, ki jo je
določil sodno zaprisežen cenilec, je
1,372.106 SIT.

3. Prodajali bomo po načelu “ videno –
kupljeno“.

4. Pogoji pisne dražbe (zbiranje ponudb)
a) ponudbe lahko pošljejo fizične ali prav-

ne osebe,
b) pisna ponudba mora vsebovati naslov

kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek, ki mora biti točno določen in jasen
v odnosu na izklicno ceno, variantne po-
nudbe niso možne,

c) ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o državljanstvu (fizične osebe)

ali registracija (pravne osebe),
– potrdilo o plačani kavciji,
d) davek in vse stroške v zvezi s pogod-

bo in prenosom lastništva plača kupec.
5. Ponudbe je potrebno poslati priporo-

čeno ali vročiti osebno na naslov: Občina
Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, in
sicer v zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpi-
raj – Slamna vas“.

6. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Metlika, dne 30. 3. 2001 ob 9. uri.

8. Pravna oblika: kupoprodajna po-
godba

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena ku-
poprodajna pogodba najkasneje v 15 dneh
od dneva odpiranja ponudb.

9. Vsak ponudnik mora pred zaključe-
nim rokom za oddajo ponudbe položiti kav-
cijo v višini 10% od izklicne cene na žiro
račun 52130-630-40409, s pripisom
“Slamna vas – varščina za resnost ponud-
be“. Plačana kavcija bo izbranemu ponu-
dniku vračunana v ceno, ostalim ponudni-

kom pa bo brez obresti vrnjena v roku 5 dni
po izboru najugodnejšega ponudnika.

10. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik
z najvišjo ceno.

11. Kupnina mora biti v celoti plačana v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.

12. Izročitev nepremičnine se opravi po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov v
zvezi s pogodbo.

13. Nepravočasne in nepravilno označe-
ne ponudbe bodo neodprte vrnjene ponu-
dnikom. Ponudbe, ki bodo sestavljene v
nasprotju z določili tega razpisa oziroma ne-
popolne, bodo izključene iz nadaljnje obrav-
nave.

14. Vse druge informacije se dobijo na
Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, ali
na tel. 63-74-01. Ogled nepremičnine je
mogoč po dogovoru.

Občina Metlika

Ob-44643
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni

samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.
l. RS 44/97) in v skladu z Uredbo o odpro-
daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in pre-
mičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 52/98 in uredba Ur.l. RS, št. 61/99) ter
sklepa Občinskega sveta občine Kungota
na 15. redni seji občinskega sveta z dne
14. 2. 2000 objavlja Občina Kungota

javni razpis
z zbiranjem pismenih ponudb za
prodajo stavbnega zemljišča za

izgradnjo stanovanjsko poslovnega
objekta pri Zdravstveni ambulanti v

Kungoti
1. Prodajalec: Občina Kungota, Plinto-

vec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Predmet prodaje: nezazidano stavbno

zemljišče s skupno površino 2.156 m2.
Kompleks se prodaja kot celota in pred-
stavlja: nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 83/1 v izmeri 1.250 m2 in parc. št. 84/1
v izmeri 906 m2 k.o. Plintovec.

3. Izklicna cena nezazidanega stavbne-
ga zemljišča iz 2. točke znaša po cenilnem
zapisniku sodno zapriseženega cenilca Vo-
grin Dušana na dan 22. 1. 2001
19,403.284,20 SIT za celotno zemljišče s
površino 2.156 m2. V ceni je zajeta komu-
nalna opremljenost in sprememba namem-
bnosti kmetijskega zemljišča.

4. Uspeli ponudnik ne nosi stroškov za
priključnine za kanalizacijo in vodovod – no-
si le prispevke za ostale priključke, kot so,
stroški soglasij in dovoljenj, stroški izgrad-
nje priključkov ceste in stroški za izgradnjo
parkirnih prostorov s celotno ureditvijo tega
prostora ter stroške notarskega zapisa in
davek na promet nepremičnin.

5. Pogoji
Stavbno zemljišče se nahaja pri Zdrav-

stveni ambulanti v Zg. Kungoti in je name-
njeno za izgradnjo stanovanjskega objekta
s poslovnimi prostori. Rok za sklenitev po-
godbe o oddaji stavbnega zemljišča je 30
dni po pravnomočnem sklepu komisije za
izvedbo javne dražbe za prodajo stavbnega
zemljišča za izgradnjo stanovanjskega ob-
jekta s poslovnimi prostori.

Pričetek gradnje je v letu 2001, rok za
dokončanje pa v letu 2002. V primeru, da

uspeli ponudnik ne izpolni teh pogojev in ne
prične z gradnjo oziroma ne konča z delom
v predpisanem roku, je dolžan stavbno zem-
ljišče vrniti Občini Kungota v prvotnem sta-
nju ter poravnati stroške, ki jih je le-ta imela
s postopkom vračanja zemljišča in vso mo-
rebitno drugo škodo.

Investitor si bo sam uredil vso upravno
tehnično dokumentacijo.

6. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo po tej objavi ali oddajo v zaprti ovoj-
nici v sprejemni pisarni občinskega urada
30. dan do 12. ure, na naslov: Občina Kun-
gota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota z oz-
nako “Ponudba za razpis za oddajo zemlji-
šča pri Zdravstveni ambulanti – ne odpiraj!”

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– predmet ponudbe,
– ponujene cene za m2,
– plačilne pogoje,
– navesti je potrebno ceno za m2 finalno

obdelanih prostorov (ca. 130 m2), ki jih želi
občina kupiti v tem objektu za potrebe zdrav-
stva,

– potrdilo o državljanstvu (overjena foto-
kopija) za fizično osebo, ali izpisek iz so-
dnega registra za pravno osebo,

– davčno številko in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih ter lastno izjavo o
plačanih zapadlih obveznostih do svojih
upnikov,

– dokazilo o vplačilu kavcije v višini 10%
izklicne cene,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,

– program s priloženo situacijo in idejno
arhitektonsko zasnovo bodočega stanovanj-
skega objekta s poslovnimi prostori ter na-
membnost objekta,

– najkrajši možni rok izvedbe.
7. Drugi pogoji:
– v javnem razpisu lahko sodelujejo vse

fizične osebe, državljani RS in pravne ose-
be s sedežem v RS,

– nepremičnina je naprodaj po načelu
“videno-kupljeno”,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene.

8. Kavcijo v višini 10% od navedene iz-
klicne cene plačajo ponudniki na žiro račun
Občine Kungota, št. 51800-630-25526.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnje-
na v roku 5 dni po končani izbiri.

9. Plačilni pogoji:
– prvo polovico kupnine mora kupec pla-

čati v 8 dneh po podpisu pogodbe,
– drugo polovico kupnine mora kupec

plačati v 30 dneh od podpisa pogodbe,
– plačilo celotne kupnine je pogoj za pri-

dobitev lastninske pravice.
10. Odpiranje ponudb oziroma javna dra-

žba bo na naslovu Občina Kungota, Plinto-
vec 1, 2201 Zgornja Kungota, istega dne
ob 13. uri.

Komisija za izvedbo javne dražbe bo dra-
žbo izvedla v skladu z Uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti RS.

11. Pri izboru najugodnejšega ponudni-
ka bo komisija upoštevala:

– predlagano podeželsko arhitektonsko
zasnovo objekta (zaželene so obrobe, sim-
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si, obdelava balkonov) višina objekta do naj-
več K + P + 2 + M,

– višja cena za m2 zemljišča,
– krajši rok,
– najugodnejša ponudba za poslovne

prostore zdravstva.
12. Občina si pridržuje pravico, da z

nobenim prijavljenim ne sklene pogodbe,
kljub ustreznosti ponudbe.

13. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,
kakor tudi geodetske priloge, ter prostor-
ske prevere, lahko interesenti dobijo na od-
delku za okolje in prostor Občine Kungota
ali po telefonu 02/659-10-22 – Miro Zaj-
ko. Na vpogled je prostorska prevera in
možnost ogleda zemljišča, po predhodni na-
javi na Občini Kungota.

Občina Kungota

Št. 3/2001 Ob-44771
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Mestna obči-
na Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Celje

v letu 2001
I. Na javni razpis se lahko prijavijo na-

slednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– Športna zveza Celje,
– zavodi, zasebniki in druge organizaci-

je registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,

– vrtci, osnovne in srednje šole.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da imajo sedež in delujejo na območju

Mestne občine Celje,
– da imajo usklajena pravila (statut) z no-

vim Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95),
– da so registrirani za izvajanje športne

dejavnosti že več kot leto dni,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu

in drugih kazalcih predpisanih za spremlja-
nje stanja v športu,

– da izpolnjujejo prostorske in kadrov-
ske pogoje za izvedbo programa.

II. Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za sofinanciranje naslednjih let-
nih programov športa:

1. šport otrok in mladine:
a) interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– program športne značke Zlati sonček,
– tečaj plavanja,
– tečaj drsanja,
– programi v društvih in občinski športni

šoli, ki imajo značaj redne splošne vadbe;
b) interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok in mladine:
– program športne značke Zlati sonček

za otroke v 1. in 2. razredih osemletke ozi-
roma 1., 2. in 3. razredih devetletke,

– program športne značke Krpan za otro-
ke v 3. razredih osemletke,

– tečaj plavanja za otroke v 2. razredih
osemletke oziroma v 1. in 3. razredih devet-
letke,

– tečaj drsanja za otroke v 1. razredih
osemletke oziroma 1. in 2. razredih devet-
letke,

– programi v društvih in občinski športni
šoli, ki imajo značaj redne splošne vadbe,

– medrazredna tekmovanja nižjih razre-
dov osnovnih šol,

– medšolska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol,

– programi v času zimskih in jesenskih
šolskih počitnic;

c) tekmovalni šport mladih vključenih v
redno vadbo v društvih in klubih,

– programi društev individualnih in ko-
lektivnih športnih panog uvrščenih v skupini
D in E,

– programi usmerjevalnih selekcij druš-
tev uvrščenih v skupine A, B in C;

2. kvalitetni in vrhunski šport:
– programi društev individualnih in ko-

lektivnih športnih panog uvrščenih v skupi-
ne A, B in C;

3. športna rekreacija:
– programi društev, ki imajo značaj re-

dne vadbe za odrasle, invalide ali upoko-
jence,

– množične športno-rekreativne akcije in
prireditve na območju občine,

– občinske športne igre;
4. skupne naloge:
– nujna investicijsko vzdrževalna dela na

športnih objektih ali površinah, ki so v uprav-
ljanju športnih društev ter nabava ali obnova
športne opreme na teh objektih. Prednost
bodo imeli javni športni objekti občinskega
pomena in objekti, ki so namenjeni pred-
vsem organizirani športni vadbi društev,

– organizacija seminarjev in tečajev za
dopolnilno izobraževanje strokovnih kadrov,

– zdravstveno varstvo in testiranja špor-
tnikov,

– organizacija kvalitetnih športnih prire-
ditev na območju Mestne občine Celje,

– izvajanje občinskih športnih programov
na objektih ŠRC Golovec,

– mednarodno sodelovanje z mestoma
Singen in Grevenbroich,

– delovanje finančnega servisa za druš-
tva in klube,

– priprave športnikov in ekip za nastope
na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih
prvenstvih oziroma pokalih ter drugih velikih
mednarodnih tekmovanjih,

– programi športnikov kategoriziranih po
kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije,

– priznanja in nagrade športnikom ter pri-
reditev “Šport v Celju“,

– informatika v športu,
– drugi programi pomembni za šport v

občini;
5. delovanje Športne zveze Celje:
– strokovna služba (plače in drugi ose-

bni prejemki),
– materialni stroški delovanja zveze;
6. mednarodne igre šolskih otrok.
III. Način sofinanciranja programov
Izbrani programi bodo sofinancirani iz

proračunskih sredstev za šport za leto 2001
na osnovi Pravilnika za sofinanciranje pro-
gramov športne dejavnosti ter Meril in nor-
mativov za ovrednotenje športnih programov
v Mestni občini Celje.

Prednost pri izboru bodo imeli Športna
zveza Celje in društva včlanjena v zvezo,
izvajalci, ki svoje programe izvajajo neprofit-
no ter izvajalci, katerih programi so bili iz-
brani in izvedeni že v letu 2000.

IV. Rok za prijavo
Rok za prijavo predlogov je 15 dni po

objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

Prepozno oddane prijave se ne bodo
upoštevale.

Kandidati, ki bodo oddali nepopolne ali
nepravilno izpolnjene prijave bodo na to
opozorjeni, za dopolnitev prijave pa bodo
imeli na voljo dodatni petdnevni rok. Prija-
ve, ki v tem roku ne bodo dopolnjene, se ne
bodo upoštevale.

V. Prijave pošljite ali oddajte v zaprti ovoj-
nici na naslov: Mestna občina Celje, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Prešernova 27,
3000 Celje, s pripisom “Javni razpis –
šport“.

VI. Vsebina prijave
Prijava mora biti oddana na razpisnih

obrazcih naročnika.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazilo o najemu prostora za izvaja-

nje programa (pogodba z upravljalcem ozi-
roma lastnikom objekta) ali pa dokazilo, da
je izvajalec lastnik oziroma upravljalec ob-
jekta,

– koledar nacionalne panožne zveze za
leto 2001 oziroma za sezono 2000/2001.

Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis,
morajo predložiti:

– fotokopijo odločbe Upravne enote Ce-
lje o vpisu v register društev (zasebniki in
druge organizacije predložijo dokazilo o re-
gistraciji za opravljanje dejavnosti v športu),

– finančno ovrednoten program z nave-
denimi predvidenimi viri financiranja,

– pogodbo o najemu objekta za izvaja-
nje programa ali dokazilo, da so lastniki ozi-
roma upravljalci tega objekta,

– dokazilo o zagotovljenem in ustrezno
usposobljenem strokovnem kadru,

– koledar nacionalne panožne zveze za
leto 2001 oziroma za sezono 2000/2001.

VII. Razpisni obrazci in informacije
Razpisno dokumentacijo (obrazci) ter po-

drobne informacije dobijo interesenti vsak
delovni dan med 8. in 11. uro na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Ce-
lje, Prešernova 27, (kontaktna oseba Lado
Gobec, tel. 42-65-872) ali na Športni zvezi
Celje, Dečkova c. 1, (kontaktna oseba Bo-
jan Bajec, tel. 491-27-90).

VIII. Pogodbe o sofinanciranju progra-
mov

Z izbranimi izvajalci bodo po sprejemu
občinskega proračuna za leto 2001 skle-
njene pogodbe o sofinanciranju programov.

Mestna občina Celje

Št. 84 Ob-44703

Javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča za gradnjo

garažne hiše na Kardeljevem trgu v
Velenju

I. Predmet razpisa je nezazidano in ko-
munalno opremljeno stavbno zemljišče sku-
pne površine okoli 3250 m2, in sicer par-
celna št. 2429/7 (zelenica), v izmeri okoli
3000 m2 in del parcele št. 2429/12 (parki-
rišče) v izmeri okoli 250 m2, vložek št. 2026
k.o. Velenje. Natančna površina bo določe-
na z odmero zemljišča.

Izklicna cena stavbnega zemljišča znaša
3.000 SIT/ m2, stroški komunalne opreme
(dovozna cesta, meteorna kanalizacija, niz-
konapetostno elektro omrežje) so fiksni in
znašajo 5.000 SIT/ m2.
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Javne dražbe

Št. 363-7/00 Ob-44864

Javna dražba za prodajo nepremičnin

1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
faks 01/478-5579.

2. Predmet javne dražbe:
a) odprodaja zasedenih poslovnih pro-

storov;
b) kraj: Ljubljana, Cankarjeva 1;
c) vrsta nepremičnine: pisarniški prosto-

ri v IV. nadstropju poslovne stavbe na Can-
karjevi 1, v neto izmeri 309,10 m2;

d) nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

3. Izklicna cena nepremičnine vključno
z vlaganji najemnika je 89,171.000 SIT.

4. Javna dražba se bo opravila ustno.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-

ra biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po
opravljeni javni dražbi.

6. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na ŽR št.
50100-630-10014, sklic na številko 18
15202-7200005-01000001. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na ŽR št. 50100-630-10014, sklic na
številko 18 15202-7200005-01000001.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki
na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku petnajst dni brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru na telefon
01/200-23-00, g. Parkelj.

9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
a) Dražitelji morajo pred začetkom javne

dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih

ponudnik ni imel blokade ŽR (velja za prav-
ne osebe in s.p.),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– pooblastilo za sodelovanje na dražbi.
10. Datum, čas in kraj javne dražbe:

28. 3. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Repu-
blike Slovenije, Servis skupnih služb Vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade

Razpisi delovnih
mest

Št. 156/2001 Ob-44557
Svet Osnovne šole Draga Kobala, Tolstoje-

va 3, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.

II. Garažna hiša je predvidena kot tri-etaž-
ni objekt s tlorisnimi dimenzijami maksimal-
no 40 × 50 m, z vkopano kletno etažo,
pritličjem in nadstropjem. Predvidena je ar-
miranobetonska skeletna konstrukcija z rav-
no streho. Predvidenih je do 240 parkirnih
mest (80 v vsaki etaži).

Po končani gradnji mora izbrani ponu-
dnik vzpostaviti okolico v urejeno stanje in
obnoviti zgornji ustroj parkirišč in dovozne
ceste, če bo poškodovan.

Pred pričetkom gradnje garažne hiše
bo MO Velenje usposobila nadomestna
parkirišča.

Projektna naloga za izgradnjo garažne
hiše s podatki o zemljišču in komunalnih
napravah je na vpogled pri naročniku.

III. Kupnino za stavbno zemljišče izbrani
ponudnik poravna na žiro račun Mestne ob-
čine Velenje, št. 52800-630-10152, naj-
pozneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe
o prodaji stavbnega zemljišča, stroške ko-
munalne opreme zemljišča pa najkasneje v
roku 10 dni pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja za garažno hišo, sicer se zaračunajo z
zakonom določene zamudne obresti.

Davek na promet nepremičnin v višini
2% ter sodno takso za zemljiškoknjižni pre-
dlog plača kupec.

IV. Varščina, ki jo morajo ponudniki po-
ravnati na žiro račun, ki je naveden v prej-
šnjem členu, znaša 10% od skupne vredno-
sti zemljišča (2,600.000 SIT) ter se uspele-
mu ponudniku vračuna v kupnino za zemlji-
šče, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po
izvedbi razpisa, brez obresti.

V. Ponudbe morajo biti predložene v za-
prti kuverti na naslov: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako:
“Javni razpis za prodajo zemljišča za izgrad-
njo garažne hiše na Kardeljevem trgu v Ve-
lenju”, ki jo predložite najkasneje do pone-
deljka, 26. 3. 2001 do 12. ure.

VI. Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika in njegov točen na-

slov;
– matično številko in davčno številko po-

nudnika;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re-

publike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, oziroma priglasitveni list DURS za sa-
mostojne podjetnike;

– potrdilo o plačilu varščine;
– ponujeno ceno za m2 stavbnega zem-

ljišča;
– terminski plan pridobitve projektne in

upravne dokumentacije in okvirni rok izgrad-
nje objekta;

– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisane pogoje.

Prepozno predložene in nepravilne
ponudbe komisija pri izbiri ne bo upoštevala.

VII. Odpiranje ponudb bo 26. 3. 2001
ob 12.30, v sejni sobi št. 27/I Mestne obči-
ne Velenje, Titov trg 1, Velenje.

VIII. Sklep o izbiri najboljšega ponudnika
bo prodajalec sprejel v roku 30 dni od odpi-
ranja ponudb.

O izbiri najboljšega ponudnika za prodajo
stavbnega zemljišča bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.

IX. Pogodba o prodaji stavbnega zemlji-
šča mora biti sklenjena najpozneje v roku

30 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Ta rok se lahko
zaradi objektivnih okoliščin, ki bi nastale po
končanem javnem razpisu podaljša do od-
prave take okoliščine.

V primeru, da se izbrani ponudnik v
osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe
ne odzove, se šteje, da je od pogodbe od-
stopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Mestne občine Velenje.

X. V primeru, da se za nakup zemljišča
na razpis prijavi več ponudnikov, je najugo-
dnejši, kdor ponudi višjo ceno za m2 stav-
bnega zemljišča od izklicne cene in krajši
rok izgradnje objekta (razmerje 80:20).

XI. Vsi zainteresirani lahko dobijo potre-
bne informacije glede zemljišča, projektne
naloge ali informacije v zvezi s sestavo po-
nudbe pri Alenki Plaskan, Pravna služba Me-
stne občine Velenje (03/896-16-65) ali
Marku Vučini, Urad za okolje in prostor Me-
stne občine Velenje (03/896-16-42).

Mestna občina Velenje

Ob-44790
Komisija za oddajanje poslovnih pro-

storov občine Brežice v skladu s Pravilni-
kom o oddajanju poslovnih prostorov v na-
jem (Ur. l. RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnih prostorov

v najem
Oddajajo se v najem naslednji poslovni

prostori v Brežicah:
– Cesta prvih borcev 11 v skupni povr-

šini 22,75 m2, v pritličju s souporabo sani-
tarij. Prostor je primeren za pisarno ali tr-
govino.

– Cesta prvih borcev 15 v skupni izmeri
243,24 m2, v pritličju in I. nadstropju. Pro-
stor je primeren za trgovino.

Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za po-
trebe svoje dejavnosti in na lastne stroške
izvede vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin v Občini Bre-
žice.

Interesenti lahko dobijo informacije o raz-
pisanih prostorih in ostalih pogojih v Oddel-
ku za gospodarske javne službe in gospo-
darske zadeve Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, soba št. 25, vsak dan od 8. do
14. ure ali po telefonu 07/499-15-14.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oz-
nako “Za javni razpis“ v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice - komisi-
ja za oddajnje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Breži-
ce. Nepopolnih vlog komisija pri odločanju
o oddaji poslovnih prostorov v najem ne
upošteva.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz so-
dnega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti prosilca za opravljanje de-
javnosti, dokazilo o finančnem stanju prosil-
ca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Občina Brežice
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Kandidat mora izpolnjevati pogoje po 53.
ali 145. členu Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96) ter imeti pedagoške in organizacij-
ske sposobnosti za uspešno vodenje šole.

Ravnatelj bo imenovan za mandatno ob-
dobje 4 let, z nastopom dela 1. 7. 2001.

Prijave s kratkim življenjepisom in doka-
zili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali
8 dni po objavi razpisa na naslovu šole, s
pripisom “Razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v za-
konitem roku.

Osnovna šola Draga Kobala Maribor

Ob-44613
Svet Agencije za razvoj turizma in podjet-

ništva občine Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja Agencije za razvoj turizma
in podjetništva občine Laško.

Kandidat mora izpolnjevati poleg splo-
šnih tudi naslednje pogoje:

– končano najmanj VII. stopnjo izobraz-
be tehnične ali družboslovne usmeritve,

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vo-
dilnih in vodstvenih položajih,

– sposobnosti organiziranja in vodenja,
koordiniranja, usklajevanja in združevanja,

– poznavanje proizvodne in marketinške
poslovne usmeritve,

– aktivno znanje enega od svetovnih je-
zikov,

– podjetniške, organizacijske in strokov-
ne sposobnosti, ki jamčijo, da bo s svojim
delom prispeval k uresničevanju smotrov in
ciljev agencije,

– da pri svojem strokovnem delu dose-
ga delovne rezultate iz katerih izhaja, da bo
lahko uspešno opravljal dela in naloge di-
rektorja agencije.

Mandat direktorja traja štiri leta. Po pre-
teku mandata je lahko le-ta ponovno ime-
novan.

Direktor lahko sklene delovno razmerje
s polnim ali krajšim delovnim časom od pol-
nega.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev ter zamislijo razvoja
in vodenja agencije, pošljejo kandidati v za-
prti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov Agencija za razvoj turizma in podjet-
ništva občine Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško, s pripisom: “Ne odpiraj – za razpis
direktorja“.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v 30 dneh po objavi razpisa.

Agencija za razvoj turizma in
podjetništva občine Laško

Ob-44629
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakul-

teti v Ljubljani, Ljubljana, Poljanski nasip 2,
razpisuje delovno mesto

direktorice oziroma direktorja inšti-
tuta za dobo 5 let.

Poleg splošnih pogojev mora kandidat-
ka/kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

– doktorat znanosti,
– najmanj naziv znanstvenega sodelav-

ca/ke oziroma univerzitetnega učitelja – do-
centa, ki si ga je pridobil/a na univerzah v
Republiki Sloveniji,

– organizacijske in vodstvene sposo-
bnosti,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju kriminološkega ali sorodnega ra-
ziskovanja,

– da aktivno obvlada slovenski jezik in
dva tuja jezika, od katerih mora biti eden
angleščina, drugi pa praviloma francoščina
ali nemščina,

– izpolnjevati mora strokovne pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta po pogojih,
ki jih določa ministrstvo, pristojno za zna-
nost Republike Slovenije.

Kandidatke/kandidati bodo pred imeno-
vanjem morali predložiti razvojni program
inštituta za svoje mandatno obdobje.

Direktorica oziroma direktor opravlja de-
lo s krajšim od polnega delovnega časa.
Imenuje se za štiri leta.

Rok za prijavo je 8 dni od objave. Kandi-
datke/kandidati naj pošljejo prijave v zaprti
ovojnici z navedbo: “Za javni razpis”. Kandi-
datke/kandidati bodo obveščeni o izbiri v
30 dneh od objave razpisa.

Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Ob-44630
Svet Javnega zavoda Ljudske univerze,

Zavoda za izobraževanje in kulturo Rogaška
Slatina razpisuje na podlagi 53. člena Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja ter na podlagi 16. člena Za-
kona o izobraževanju odraslih,

direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih, izpolnje-

vati še naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo,
– pedagoško-andragoško izobrazbo,
– opravljen strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od

tega najmanj tri leta na področju izobraževa-
nja odraslih in kulture.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Ljudska univerza, Celjska c.3a, 3250 Roga-
ška Slatina, s pripisom “Za razpis direktorja“.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku!

Ljudska univerza Rogaška Slatina
Zavod za izobraževanje in kulturo

Št. 14/2001 Ob-44641
Upravni odbor Politehnike Nova Gorica

razpisuje mesto
predstojnika, ki je strokovni vodja Poli-

tehnike Nova Gorica.
Kandidati morajo imeti doktorat znano-

sti, naziv visokošolskega učitelja in morajo
biti uveljavljeni raziskovalci na področjih de-
javnosti Politehnike Nova Gorica ter imeti
organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Mandat predstojnika je štiri leta.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnje-

vanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku
15 dni od dneva objave na naslov: Polite-
hnika Nova Gorica, Vipavska 13, P. P. 301,
5001 Nova Gorica, s pripisom “razpis”.

Politehnika Nova Gorica

Št. 72/2001 Ob-44710
Svet Centra za socialno delo Ljutomer

razpisuje delovno mesto
direktorja CSD Ljutomer.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor

poleg splošnih pogojev, določenih z zako-

nom, izpolnjuje še naslednje posebne po-
goje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo soci-
alne, psihološke, pedagoške smeri ali nje-
nih specialnih disciplin, pravne, upravne ali
sociološke smeri;

– da ima pet let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega varstva in

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

(diploma, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu in preizkusu znanja iz ZUP-a),
življenjepisom in kratko predstavitvijo vizije
razvoja CSD Ljutomer, naj kandidati pošlje-
jo v roku 8 dni od objave na naslov: Center
za socialno delo Ljutomer, Ormoška 22,
9240 Ljutomer, z oznako “za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Center za socialno delo Ljutomer

Ob-44769
Na podlagi 3. odstavka 258. in 258.č

člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS,
št. 10/91, 13/93, 61/96 – odločba US,
35/97, 73/97 – odločba US, 87/97,
73/98, 31/00 in 33/00 – odločba US) v
zvezi s 4. odstavkom 62. člena in 3. odstav-
kom 61. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), je Svet
sodnikov za prekrške Republike Slovenije na
57. seji dne 28. 2. 2001, sprejel sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosto mesto:

predstojnika sodnika za prekrške s
sedežem v Tržiču.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z opi-
som svoje strokovne dejavnosti in organizacij-
ske izkušnje po izvolitvi v sodniško funkcijo,
pošljejo na naslov: Svet sodnikov za prekrške
Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v
15 dneh od dneva objave tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Ob-44835
Svet Kobilarne Lipica na podlagi sklepa

Sveta in Statuta javnega zavoda Kobilarna
Lipica razpisuje prosto delovno mesto

direktorja Kobilarne Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih, z zako-

nom predpisanih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima ustrezne organizacijske in

upravljalske izkušnje,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da predloži program dela za mandatno

obdobje (dokumentacijo za pripravo progra-
ma lahko kandidat dobi v tajništvu Kobilarne
Lipica).

Zaželjeno je aktivno znanje enega tujega
jezika.

Mandat traja štiri leta.
Prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev naj kandidati v 21. dneh po
objavi v Uradnem listu RS, pošljejo na naslov:
Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z
oznako “Za razpisno komisijo – direktor”.

Kandidati bodo obveščeni v 15 dneh po
sprejemu sklepa o izbiri.

Kobilarna Lipica
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Druge objave

Št. 451-4/98 Ob-44705
Na podlagi petega odstavka 9. člena

Uredbe o načinu in postopku prodaje kapi-
talskih naložb (Uradni list RS, št. 54/00) in
Programa prodaje kapitalske naložbe v Le-
sonitu, d.d., Ilirska Bistrica, ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije dne 22. 2. 2001,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo delnic v delniški družbi

Lesonit, d.d., Ilirska Bistrica
Predmet prodaje je 12,34% kapitalski

delež Republike Slovenije v družbi Lesonit,
d.d., ki predstavlja 70.709 navadnih prosto
prenosljivih imenskih delnic družbe z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT za eno delnico.

Prodajni pogoji:
1. Izhodiščna prodajna cena je najmanj

3.200 SIT za eno delnico.
2. Prodaja se kapitalski delež Republike

Sloveniji v celoti in za gotovino, s tem da si
Republika Slovenija pridrži pravico do izpla-
čila dividend za leto 2000.

3. Ponudnik je lahko fizična ali pravna
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali v
tujini.

4. Ponudba mora vsebovati predvsem
naslednje elemente:

– priimek in ime kupca, naslov oziroma
firmo in sedež ter izpis iz sodnega ali druge-
ga ustreznega registra, ki ni starejši od 30
dni,

– ponujeno ceno za celoten paket del-
nic,

– način in rok plačila kupnine ter način
zavarovanja plačila kupnine,

– podatke o dosedanjem sodelovanju z
družbo Lesonit, d.d.,

– dokazilo o plačilu varščine v gotovini
za resnost ponudbe v znesku 22,690.880
SIT, plačane na račun št.
50100-630-10014, sklicevanje na št.: mo-
del 18-10995-2902001-00000001.

5. Rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme
biti krajši od 60 dni od poteka roka za vloži-
tev ponudb. Rok za sklenitev prodajne po-
godbe je 15 dni po izbiri najboljšega ponu-
dnika. Rok za plačilo kupnine je 15 dni od
sklenitve prodajne pogodbe.

Varščina se brez obresti vračuna v ku-
pnino oziroma se brez obresti vrne ponu-
dniku, ki ni izbran, v roku 8 dni po konča-
nem postopku izbire.

Način zbiranja ponudb in izbor ponudni-
ka: pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
pogojev je treba poslati priporočeno s po-
vratnico v roku 8 dni od zadnje objave tega
razpisa, na naslov: Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, z ozna-
ko “Javno zbiranje ponudb – Lesonit – ne
odpiraj!”

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele na naslov ministrstva v roku 8 dni
od poteka zadnje objave tega razpisa. O
izbiri najugodnejše ponudbe bo odločala
Vlada Republike Slovenije. Prednost pri iz-
biri bo imel ponudnik, ki bo izpolnil vse po-
goje iz razpisa in ponudil najvišjo ceno. Re-

publika Slovenija se s tem razpisom ne za-
vezuje skleniti pogodbe o prodaji delnic z
nobenim od ponudnikov.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najka-
sneje v roku 8 dni od sprejema sklepa Vlade.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-44854
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe

Zdravilišče Rogaška, d.d., Rogaška Slati-
na, Slovenska razvojna družba, d.d., objav-
lja oglas za

javno zbiranje ponudb
za nakup paketa 571.898 navadnih

delnic Zdravilišča Rogaška v lasti
Slovenske razvojne družbe, d.d.

1. Predmet prodaje je 571.898 navadnih
imenskih delnic družbe Zdravilišče Rogaška,
d.d., Rogaška Slatina, katerih nominalna vre-
dnost za eno delnico znaša 1.000 SIT.

2. Ponudba za nakup mora vsebovati na-
slednje elemente:

a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila;
c) podatki o dosedanjem sodelovanju z

družbo;
d) podatki o finančnem stanju ponudni-

ka (računovodske izkaze za leto 1999 in za
2000, obrazca BON 1 in BON 2);

e) poslovni načrt družbe Zdravilišče Ro-
gaška, d.d., za obdobje petih let, ki mora
vsebovati razvojno strategijo družbe s pou-
darkom na uveljavljanju celovitega produkta
v okviru blagovne znamke Zdravilišče Roga-
ška, širitve trga in razvoja novih produktov;

f) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.

3. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz 2. točke popolne ponudbe, h kate-
rim bo priložena bančna garancija za njeno
resnost v višini 15,000.000 SIT, z rokom ve-
ljavnosti, ki ne sme biti krajši od roka veljavno-
sti ponudbe. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani,
se garancija vrne v roku 10 dni po zaključnem
izboru najugodnejšega ponudnika.

4. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delovnik
od 10. do 12. ure, izključno na Slovenski
razvojni družbi, d.d., pri Bojanu Ojsteršku,
tel. 01/589-49-16. Ponudnik lahko po
predhodnem dogovoru z navedeno kontak-
tno osebo vpogleda v dokumentacijo druž-
be in se dogovori za ogled.

5. Ponudbe bo pregledala in ocenila po-
sebna komisija, ki jo je imenovala Sloven-
ska razvojna družba, d.d. Komisija bo po-
nudbe presojala na podlagi kriterijev, ki so
oblikovani smiselno obveznim sestavinam
ponudbe in so sestavni del prodajnega me-
moranduma, ki ga zainteresirani ponudniki
lahko prevzamejo proti podpisu izjave o va-
rovanju tajnosti dobljenih podatkov na se-
dežu družbe. Ponudniki bodo obveščeni o
izboru po končanem zaključku postopka,
vendar najkasneje v roku dveh mesecev od
poteka zadnjega dne roka za prijavo.

6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba, d.d., ni zavezana skleniti
pogodbe o prodaji poslovnega deleža z naj-
boljšim ali s katerimkoli ponudnikom.

7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponud-
be, ki prispejo na sedež Slovenske razvojne
družbe, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, v

zaprti pisemski ovojnici s pripisom: “Ponud-
ba na javno zbiranje ponudb Zdravilišče Ro-
gaška, d.d. – ne odpiraj” najkasneje do
30. 3. 2001.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Ob-44840
Občina Izola – Comune di Isola objavlja

na podlagi sklepa občinskega sveta (št.
351-69/95 z dne 25. 10. 1999, 14. 12.
2000 in 1. 2. 2001)

javno zbiranje pisnih ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v

pritličju novega zdravstvenega doma v
Izoli

1. Predmet prodaje so poslovni prostori
v pritličju novega zdravstvenega doma v Izo-
li. Prostori so finalizirani in vseljivi julija 2001.
Kupci poslovnih prostorov morajo kupiti tu-
di pripadajoče število garažnih parkirnih
mest v kleti objekta, in sicer za vsakih 30 m2

koristne površine poslovnega prostora eno
parkirno mesto.

1.1. Poslovni prostor št. 1 – trgovina bio
prehrane, skupne površine 70,44 m2. Izho-
diščna cena je 32,176.000 SIT in vključuje
dve parkirni mesti v kleti objekta.

1.2. Poslovni prostor št. 2 – prodaja
zdravstvenih pripomočkov in ortopedskih iz-
delkov, skupne površine 57,97 m2. Izhodi-
ščna cena je 27,188.000 SIT in vključuje
dve parkirni mesti v kleti objekta.

1.3. Poslovni prostor št. 3 – mlečni bar,
skupne površine 70,05 m2. Izhodiščna ce-
na je 32,020.000 SIT in vključuje dve par-
kirni mesti v kleti objekta.

1.4. Poslovni prostor št. 5 – zobna ordi-
nacija, skupne površine 59,30 m2. Izhodi-
ščna cena je 27,720.000 SIT in vključuje
dve parkirni mesti v kleti objekta. Predku-
pno pravico za nakup poslovnega prostora
imajo zasebniki s koncesijo, ki imajo z Ob-
čino Izola sklenjeno pogodbo o koncesiji s
katero so zavezani, da bodo po izgradnji
opravljali svojo dejavnost v novozgrajenih
prostorih zdravstvenega doma v Izoli.

1.5. Poslovni prostor št. 7 – prodaja
časopisov, skupne površine 28,27 m2. Iz-
hodiščna cena je 13,308.000 SIT in vklju-
čuje eno parkirno mesto v kleti objekta.

2. Pogoji sodelovanja:
2.1. Ponudnik je lahko pravna oseba s

sedežem v Republiki Sloveniji, ki se izkaže
z registrskimi listinami ali fizična oseba, ki
se izkaže s potrdilom o državljanstvu Repu-
blike Slovenije.

2.2. Ponudnik mora v ponudbi obvezno
navesti ponudbeno ceno in plačilne pogoje z
datumom plačila kupnine. Skrajni rok plačila
celotne kupnine je najkasneje do 30. 6. 2001.

2.3. Kot najugodnejša ponudba bo štela
cenovno najvišja dana ponudba, pri cenov-
no enaki ponudbi pa tista, pri kateri ponu-
dnik ponudi krajši rok plačila kupnine.

2.4. Davek na prvi prenos lastninske pra-
vice, notarske stroške in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača kupec.

2.5. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la, v zapečateni ovojnici z oznako »Zdrav-
stveni dom – ponudba za nakup poslovne-
ga prostora številka …. (številka poslovnega
prostora, ki je predmet ponudbe)». Upošte-
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vane bodo ponudbe, ki bodo prispele na
naslov do vključno 23. 3. 2001 do 12. ure.

2.6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
petek, 23. 3. 2001 ob 12.15, v sejni dvo-
rani na sedežu prodajalca v Izoli, Sončno
nabrežje 8. Ponudniki bodo o izboru pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po roku za
oddajo ponudb.

2.7. Kupec, ki bo na razpisu uspel mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v 10 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupljeni po-
slovni prostor bo kupcu izročen v posest po
plačilu celotne kupnine za poslovni prostor.

2.8. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudni-
kom sklenil pogodbo za poslovni prostor, ki
je naveden v tem razpisu.

2.9. Vse informacije glede nepremičnin
dobijo interesenti po telefonu 041/665-787
(Nučič Janez) ali 05/66-00-300 (Miran Žlo-
gar).

Občina Izola

Ob-44644
Republika Slovenija, Ministrstvo za kultu-

ro, Ljubljana, Cankarjeva 5, Prešernov sklad,
na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi
nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91), Upravni odbor
Prešernovega sklada objavlja

vabilo
za predlaganje kandidatov za

Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada

1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom traj-
no obogatili slovensko kulturno zakladnico.

Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetni-
ške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in po-
menijo obogatitev slovenske kulturne zakla-
dnice.

Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako
celovito delo, da ni mogoče prepoznati ozi-
roma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.

Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ šest
nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predla-
gajo posamezniki in pravne osebe.

3. Prijava s predlogom za nagrado mora
vsebovati:

– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma živ-

ljenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,

– tehtno utemeljitev predloga, po mož-
nosti s priloženo dokumentacijo (knjiga, ka-
talog, kaseta...)

Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal prijave s predlogi za nagrade za
leto 2002 do 30. oktobra 2001 na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad,
Ljubljana, Cankarjeva 5.

Prijave, ki bodo prišle po tem datumu,
bodo obravnavne v postopku za podelitev
nagrad v letu 2003.

Ministrstvo za kulturo,
Prešernov sklad

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-3/200 Ob-44545
Veljavna pravila Sindikata vzgoje, izo-

braževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije,
ZVNKD Novo mesto, s sedežem v Novem
mestu, Skalickega ulica 1, ki so bila z dne
11. 1. 2001 sprejeta na sestanku članov
sindikata, se sprejmejo v hrambo pri Uprav-
ni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno
št. 177.

Št. 02801-14/00 Ob-44626
Republika Slovenija, Upravna enota Ce-

lje z dnem 8. 12. 2000 sprejme v hrambo
pravila sindikata, vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod zap. št. 207, z nazivom
Pravila sindikata zavoda Muzej novejše zgo-
dovine Celje, Celje, ki jih je zahtevala poo-
blaščena oseba sindikata z imenom: Sindi-
kat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slo-
venije Muzej novejše zgodovine Celje, s
skrajšanim imenom SVIZ Muzej novejše
zgodovine Celje in s sedežem: Prešerno-
va ulica 17, 3000 Celje.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1229362.

Št. 027-1/01-1401 Ob-44627
Upravna enota Ilirska Bistrica hrani Pravi-

la o delovanju Sindikata Pergam podjetja
Lesonit, d.d., Ilirska Bistrica (skrajšano:
Sindikat Pergam – Lesonit) z dne 16. 2.
2001.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ilirska
Bistrica pod zaporedno številko 33, dne 28.
2. 2001.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi Pravil
Sindikata Pergam podjetja Lesonit, d.d., Ilir-
ska Bistrica, postane Sindikat Pergam – Le-
sonit, s sedežem v Ilirski Bistrici, Nikole Te-
sle 11, pravna oseba.

Št. 028-1/2001 Ob-44628
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževa-

nja in znanosti Slovenije, Univerze v
Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, spreje-
ta dne 1. 12. 2000, se hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 1, dne 6. 2. 2001.

Št. 02401-1/01-1210 Ob-44718
Sindikat carinikov Slovenije, Osnov-

na organizacija sindikata carinarnice Se-
žana, Sežana, Partizanska cesta 81, se
preimenuje v Sindikat carinikov Sloveni-
je, Organizacija sindikata Carinskega
urada Sežana, Partizanska cesta 81,
6210 Sežana.

Pravila sindikata carinikov Slovenije, Or-
ganizacija sindikata Carinskega urada Seža-
na, sprejeta na 5. seji izvršnega odbora sin-

dikata dne 9. 11. 2000 in 1. izredni seji
članov izvršnega odbora sindikata dne 5. 2.
2001, se hranijo na Upravni enoti Sežana in
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 1/01, dne 28. 2. 2001.

Št. 02401-7/00-1210 Ob-44719
Pravila Organizacije sindikata Carin-

skega urada Sežana, s sedežem v Seža-
ni, Partizanska cesta 81, ki se hranijo na
Upravni enoti Sežana, na podlagi odločbe
št. 02401-7/00-1210 z dne 22. 12. 2000
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 7/00 z dne 22. 12. 2000, se
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 028-1/2001-12-09 Ob-44792
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 26. 2.
2001 pod zap. št. 56, z nazivom statut Sa-
mostojnega sindikata delavcev Občin-
ske uprave občine Trebnje, s sedežem
Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-52/00-8 Ob-44554
Urad Republike Slovenije za varstvo

konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 22.
2. 2001 izdal odločbo, v kateri je skladno
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence
(Ur. l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je priglašena koncen-
tracija družb Zavarovalnica Maribor,
d.d., Maribor in Zavarovalnica Tilia,
d.d., Novo mesto, skladna s pravili kon-
kurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo izvedla s pripoji-
tvijo Zavarovalnice Tilia, d.d., k Zavaroval-
nici Maribor, d.d.

Urad je na podlagi preizkusa priglasi-
tve ugodovil, da ob upoštevanju podatkov
o strukturi in delovanju upoštevanih trgov
zavarovalnih storitev ni izkazan resen sum,
da bi bila koncentracija neskladna s pravi-
li konkurence.

Razlogi in cilji koncentracije so v skla-
du z določili veljavne zakonodaje in pravili
konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o
ugotavljanju skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad je o priglasitvi koncentracije ob-
vestil tudi Ministrstvo za finance.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3073-2/01-3 Ob-44623
Urad RS za varstvo konkurence (v nada-

ljevanju: Urad) je dne 26. 2. 2001 na zahte-
vo stranke Slobus – Avtobusni prevozi,
Jožef Slodej, s.p., Grajska cesta 1,
Oplotnica, proti podjetju Certus, avtobu-
sni promet Maribor, d.d., Linhartova 22,
Maribor, uvedel postopek ugotavljanja
domnevne kršitve 10. člena ZPOmK. Očita-
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na kršitev izhaja iz oblikovanja cene v po-
stopku oddaje javnega naročila brez omeji-
tev za opravljanje prevozov predšolskih in
šolskih otrok v vrtce in osnovne šole Obči-
ne Oplotnica za šolsko leto 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 in
2004/2005.

Podjetje Certus je na razpisanih relaci-
jah 15 do 20 ponudilo brezplačen prevoz,
pri čemer pa pri določitvi cene niso bili upoš-
tevani niti davek na dodano vrednost niti
drugi stroški. Na teh relacijah podjetje Cer-
tus izvaja dejavnost javnega prevoza in po
navedbah podjetja Slobus za opravljanje te
dejavnosti prejema državno subvencijo.

Iz navedb v vlogi in priložene dokumenta-
cije izhaja verjetnost kršitve 10. člena
ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo prevladujo-
čega položaja na trgu in kot eno izmed oblik
zlorabe prevladujočega položaja primeroma
določa neupravičeno zniževanje cen.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave in da pošlje-
jo pisna mnenja o postopku ter dokumente,
ki bi lahko bili pomembni za odločitev, ne
da bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Ob-44555
Ime javnega glasila: Profit.
Izdajatelj: Alpha, d.o.o., Glavni trg 30,

Novo mesto.
Lastnik več kot 10% kapitala: Alpha,

d.o.o., Glavni trg 30, Novo mesto.
Uprava: Jože Simčič, direktor.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.

Ob-44640
Ime javnega glasila: Loka TV.
Izdajatelj: Loka TV, d.o.o., Škofja Loka.
Viri financiranja:
– proračun Občine Škofja Loka,
– ekonomska propaganda,
– snemanje projektov po naročilu.
Upravljalski in lastniški deleži:
– 20% Tadej Gortnar, Poljšica nad

Podnartom 3, Podnart,
– 20% Rok Kafol, Podlubnik 42, Ško-

fja Loka,
– 20% Aleksander Markelj, Na Klisu 7,

Vrhnika,
– 20% Franc Dolinar, Kandrše 27, Va-

če,
– 10% Janez Strojan, Virlog 14, Škofja

Loka,
– 10% Občina Škofja Loka, Poljanska

cesta 2, Škofja Loka.

Objave delniških
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-44558
Družba Frantschach Industrijske vreče,

d.o.o., Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle, ki
je vpisana v register gospodarskih družb pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vl.
1/02836/00, v skladu z določili 454. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z dne

20. 2. 2001
Osnovni kapital družbe v višini

921,684.402,78 SIT se zmanjša za
50,000.000 SIT, tako da sedaj znaša
871,684.402,78 SIT.

Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital, sprosti ozi-
roma vrne družbenikom v sorazmerju z nji-
hovimi osnovnimi vložki na dan izplačila.

V skladu s 454. členom zakona o go-
spodarskih družbah pozivamo upnike dru-
žbe, da se zglasijo na sedežu družbe na
naslovu: Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle
in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke.

Frantschach, d.o.o., Anhovo
direktor

mag. Amir Smajlagić, dipl. inž.

Ob-44559
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-44556
Uprava družbe Vipap Videm Krško,

d.d., sklicuje

skupščino družbe,

ki bo v Krškem na sedežu družbe, dne
11. 4. 2001 ob 11. uri, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisot-
nosti in sklepčnosti ter izvolitev delovnih te-
les:

a) izvolitev predsednika,
b) imenovanje notarja za sestavo zapi-

snika.
2. Spremembe člena 13/1 statuta druž-

be. Besedilo predlaganih sprememb je do-
stopno na sedežu družbe.

Predlog sklepa: v členu 13/1 se doda
točka (h), ki določa, da mora uprava družbe
pridobiti soglasje nadzornega sveta za pro-
dajo lastnih delnic družbe, in sicer z besedi-
lom:

(h) prodajo lastnih delnic družbe.
Prečiščeno besedilo statuta se uskladi s

sprejetim sklepom.
3. Razširi se dejavnost družbe, in sicer z

dejavnostjo trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi, s šifro dejavnosti 51.55.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
v eni uri od začetka skupščine, bo nadome-
stna skupščina zasedala na sedežu družbe,
v 24 urah od trenutka, ko bi morala zasedati
skupščina, na kateri ni bila dosežena sklep-
čnost. Nadomestna skupščina je sklepčna
ne glede na višino prisotnega osnovnega
kapitala.

Vipap Videm Krško, d.d.
uprava družbe

Ob-44684
V skladu z določili 43. in 54. člena statu-

ta GRAD, d.d, sklicujem

12. redno skupščino
delniške družbe GRAD,

ki bo v četrtek, 12. 4. 2001 ob 16. uri, v
prostorih GRAD, d.d., Tržaška 118, Ljublja-
na.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklep-

čnosti.
2. Realizacija sklepov 11. redne seje

skupščine.
3. Sprejem letnega poročila GRAD, d.d.

za leto 2000.
4. Delitev dobička.
Vabilo je podano skladno s 45. členom

statuta, ki tudi določa, da mora vsak delni-
čar v 15 dneh obvestiti družbo, da se name-
rava udeležiti skupščine in glasovati.

Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov to
storijo, v kolikor primerno obvestijo ostale
delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasne-
je do 28. 3. 2001), ali sedež družbe najka-
sneje do 22. 3. 2001, z izrecno željo, da
se o predlogu obvesti vse delničarje. Pre-
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dlog je potrebno tudi utemeljiti. (46. člen
statuta).

1. točka dnevnega reda temelji na dolo-
čilih 9. člena, 2. točka pa na določilih 3.
člena poslovnika skupščine GRAD, d.d. 3.
in 4. točka temeljita na določilih 54. člena
statuta GRAD, d.d.

NS predlaga sprejetje naslednjh sklepov:
ad.1: izvoli se zapisnikar, verifikacijska

komisija in ugotovi sklepčnost.
ad.2: vsi sklepi so realizirani.
ad.3: sprejme se predlagano poročilo s

predlaganimi usmeritvami.
ad.4: sprejme se predlagana delitev do-

bička.
Dividende se izplačajo najkasneje do 31.

5. 2001. Upravičenec do prejema dividen-
de je lastnik imenske delnice vpisan v knji-
go delnic na dan skupščine ali novi lastnik
na dan izplačila dividende ob overjenem pi-
snem pooblastilu prodajalca.

Gradivo je v skladu z določbami 45. čle-
na statuta delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe, vsak delavnik od vključno 3. 4.
2001 do 12. 4. 2001, od 9. do 13. ure. Na
seji je prisoten notar.

GRAD, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

mag. Borut Mišica

Ob-44688
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

na podlagi 47. člena statuta delniške dru-
žbe sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Minervo družba

pooblaščenka, d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo, 11. 4. 2001 ob 14. uri, v

prostorih družbe Dimičeva 14, Ljubljana (2.
nadstropje).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnev-
nim redom.

Predlog sklepa: skupščina družbe ugo-
tavlja, da je prisotnih ______% glasov zasto-
panega osnovnega kapitala, kar pomeni, da
je skupščina sklepčna.

Skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev predsednika skupščine ime-

novanje dveh preštevalcev glasov ter sez-
nanitev skupščine z notarjem.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednika skupščine se izvoli
Jože Valenčič, za preštevalki glasov se ime-
nujeta Katarina Grbič in Marta Pivk, za no-
tarko pa mag. Nina Češarek.

3. Obravnava in sprejem poročila uprave
o izvajanju sklepov 2. skupščine družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o izvajanju sklepov 2. skupščine dru-
žbe.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščine družbe sprej-

me spremembe statuta družbe v predlože-
nem besedilu.

5. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila Minervo družba pooblaščenka, d.d.,
z revizijskim poročilom za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
2000 v predloženem besedilu za Minervo
družba pooblaščenka, d.d.

6. Sprejem sklepa o delitvi dividend za
leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se dobiček leta 2000 v višini
25,473.676,20 SIT nameni za izplačilo di-
vidend delničarjem. Preostanek dobička
ostane nerazporejen. Dividende se izplača-
jo delničarjem, ki so lastniki delnic na dan
1. 4. 2001.

7. Formiranje sklada za odkup lastnih
delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
oblikuje sklad za nakup lastnih delnic, in
sicer na način in pod pogoji kot jih določa
240. člen ZGD.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo poslovanja družbe za
leto 2001 imenuje revizijska hiša EOS Revi-
zija, d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delni-
čarji, ki imajo prinosniške delnice, se lah-
ko udeležijo skupščine ter uresničujejo gla-
sovalno pravico na skupščini s pogojem,
da pridobijo potrdilo o imetništvu na zadnji
dan roka za deponiranje delnic to je po
stanju 10. dan pred skupščino. KDD delni-
čarju izda potrdilo o imetništvu delnic na
prinosnika, ki ga delničar dostavi najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem družbi in ga
uporabi za udeležbo na skupščini. Delni-
čar, ki je delnico zastavil, izvršuje glasoval-
no pravico na podlagi potrdila o zastavi in v
skladu z določili 88. člena statuta družbe.
Pooblastila za zastopanje morajo biti pi-
sna. Pravico udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
so najmanj 10 dni pred zasedanjem skup-
ščine vpisani v delniško knjigo ali družbi
dokažejo imetništvo prinosniških delnic po
stanju 10. dan pred zasedanjem skupšči-
ne in najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo udeležbo na skup-
ščini.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe na Dimi-
čevi 14, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu
med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 14. uri,
v istem prostoru, z enakim dnevnim re-
dom. Na tem zasedanju bo veljavno odlo-
čeno ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Minervo družba pooblaščenka, d.d.,
Ljubljana

uprava – direktor:
Vojko Reven, univ. dipl. inž.

Ob-44712

Na podlagi prvega odstavka 12. člena
statuta družbe Trgovsko podjetje Delika,
d.d. Jesenice, Cesta maršala Tita 22, v
zvezi s 377/4. členom Zakona o gospo-
darskih družbah, sklicuje likvidacijski upra-
vitelj

izredno skupščino delničarjev,

ki bo v petek, dne 13. 4. 2001, ob 15.
uri v sejni dvorani Občine Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, Jesenice.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skup-

ščine se izvolijo:
– predsednik: odvetnik Dušan Kecman

iz Ljubljane,
– preštevalka glasov: Mateja Rudolf,
– notarka: Nada Svetina iz Jesenic.
2. Sprejem delnega poročila o poteku

likvidacijskega postopka in osnutka 1. deli-
tve likvidacijske mase.

Predlog sklepa:
1. Sprejme se delno poročilo o poteku

likvidacijskega postopka.
2. Potrdi se osnutek 1. delitve likvidacij-

ske mase v višini 25,000.000 SIT, ki se
razdeli med delničarje v sorazmerju z njiho-
vimi deleži po seznamu in višini izplačil, ki je
kot priloga sestavni del tega sklepa.

3. Informacije delničarjem.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 13. 4. 2001

ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za isti dan, 13. 4. 2001 ob 15.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Pogoji udeležbe
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo

udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino
notarki Nadi Svetina iz Jesenic, C. Cirila
Tavčarja 3/b in pred začetkom skupščine
pravočasno uredijo formalnosti v zvezi z ude-
ležbo.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naproša-
mo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri
dni pred skupščino notarki Nadi Svetina.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled v notarski
pisarni notarke Nade Svetina na Jesenicah,
C. Cirila Tavčarja 3/b, vsak delovni dan od
prvega naslednjega delovnega dne od dne
objave sklica od 9. do 12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v ro-
ku enega tedna od dne prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, pripo-
ročeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Trgovsko podjetje Delika, d.d.,
Jesenice,

likvidacijski upravitelj
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Št. 58/01 Ob-44713
Skladno z 42. točko statuta delniške

družbe Klima Celje, d.d., sklicuje uprava
družbe

3. skupščino
družbe Klima Celje, d.d.,

ki bo v torek 10. 4. 2001 ob 12. uri v
prostorih družbe Delavska 5, v Celju.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-

gani skuščine. Seji bo prisostvoval notar An-
ton Rojec.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000 v predloženem besedilu z
mnenjem revizorja.

3. Obravnava in sklepanje o uporabi do-
bička.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 v višini 7,680.000 SIT se razporedi v
rezerve družbe.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2001 izbere revizijska družba Roedl in
Partner.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščen-
ci, ki bodo najkasneje do 6. 4. 2001 do 12.
ure pisno prijavili svojo udeležbo na seji
skupščine in so vpisani v delniško knjigo,
po stanju na dan skupščine.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu družbe vsak delovni dan od 10. do
13. ure.

Klima Celje, d.d.,
predsednik uprave

Alojzij Zupanc

Ob-44837
Na podlagi določil Statuta delniške druž-

be, uprava družbe sklicuje

6. redno sejo skupščine
družbe “TVP” Vzmetni inženiring, d.d.,

ki bo v četrtek, 12. 4. 2001, s pričet-
kom ob 15. uri, v prostorih družbe Formin
39/d, 2272 Gorišnica, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, imenovanje predsednika skupščine
in dveh preštevalcev glasov. Seji bo prisos-
tvoval vabljeni notar.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsednika skup-
ščine in preštevalca glasov, kot je predlog
uprave.

2. Obravnava in sprejetje poslovnega po-
ročila za leto 2000 in poslovne strategije
družbe do leta 2004.

Predlog sklepa: na predlog uprave sprej-
me skupščina poslovno poročilo in računo-
vodske izkaze za leto 2000 in poslovno stra-
tegijo družbe do 2004.

3. Predlog razporeditve in uporabe do-
bička za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave skup-
ščina sprejme sklep, da ostane dobiček iz
leta 2000 nerazporejen.

4. Imenovanje članov uprave.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani

člani uprave.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, ki do tri dni pred skupščino upravi družbe
prijavijo udeležbo oziroma pisno predložijo
pooblastilo za zastopanje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skup-
ščina ponovno sestane. V drugem sklicu je
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Gradivo in informacije v zvezi s skupšči-
no so na voljo v tajništvu uprave družbe.

“TVP” Vzmetni inženiring, d.d.
uprava

Janez Solina, univ. dipl. prav.

Ob-44866
Uprava delniške družbe Prašičereja

Podgrad, d.d., Podgrad 38, Gornja Rad-
gona, vabi delničarje na

6. izredno skupščino,

ki bo 10. 4. 2001 ob 13. uri, na sedežu
družbe Prašičereja Podgrad, d.d., Podgrad
38, Gornja Radgona.

Na skupščini bo navzoč notar mag. Ro-
šker Andrej.

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalk glasov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Ti-

egl Zorana Iva,
– za preštevalki glasov se izvolita Bračič

Cvetka in Fridau Sonja.
2. Uporaba dobička iz poslovnega leta

1999.
Predlog sklepa: iz nerazporejenega do-

bička iz leta 1999, družba nameni 500.000
SIT za nagrado predsedniku nadzornega sve-
ta Žužek Rajku in 250.000 SIT za nagrado
članu nadzornega sveta Lorenčič Matjažu.

3. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini nasled-

nja sklepa:
a) ugotovi se, da je prenehalo članstvo v

nadzornem svetu družbe Žužek Rajku, Uli-
ca Moše Pijada 38, Maribor in Lorenčič
Matjažu, Prekorje 72, Škofja Vas, zaradi
odstopa;

b) skupščina izvoli za člana nadzornega
sveta družbe Tiegl Zorana, Reboljeva 13,
Ljubljana in Kekec Alberta, Borovci 63, Mar-
kovci.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo naj-
manj tri dni pred sejo skupščine. Poobla-
ščenci so dolžni pooblastilo predložiti naj-
kasneje na dan skupščine in le tega deponi-
rati na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni

prijavijo z osebno izkaznico ali drugim iden-
tifikacijskim dokumentom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje isti dan v istih prostorih. Skupščina bo
v tem primeru odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Prašičereja Podgrad, d.d.,
Gornja Radgona

univ. dipl. inž. agr. Geza Maček
direktor

Nasprotni predlog

Ob-44865
Uprava družbe Petrol, Slovenska naf-

tna družba, d.d., Dunajska 50, Ljublja-
na, na podlagi 288. člena ZGD objavlja nas-
protni predlog delničarke Cecilije Pavlin k
3. točki dnevnega reda 6. skupščine delni-
ške družbe Petrol, Slovenska naftna dru-
žba, d.d., Ljubljana, sklicani za dne 30. mar-
ca 2001, ki se glasi:

za člane nadzornega sveta delniške dru-
žbe Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
se za štiriletno mandatno obdobje, ki se
začne s 5. aprilom 2001, izvolijo naslednji
člani:

1. Danilo Kovačič, predsednik uprave
Krka, d.d., Novo mesto,

2. Metod Dragonja, predsednik uprave
Lek, d.d., Ljubljana,

3. Zoran Jankovič, predsednik uprave
Mercator, d.d., Ljubljana,

4. Jože Stanič, predsednik uprave Go-
renje, d.d., Velenje.

Petrol, Slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana

predsednik uprave
Janez Lotrič

Stečajni postopki
in likvidacije

St 219/2000-8 S-44560
To sodišče je s sklepom St 219/2000

dne 27. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Eureka, Studio za umet-
nost, kulturo in ples, d.o.o., Štihova 5,
Ljubljana, matična številka 5409268, šifra
dejavnosti 80.422.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 5. 2001 ob 9.15, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Objave sodišč
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2001

St 4/2001 S-44561
To sodišče je s sklepom St 4/2001 dne

26. 2. 2001 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Jolex, Podjetje za marketing,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Bukovica
n.h., Vodice, matična številka 5304946,
šifra dejavnosti 51.410.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Su-
zana Gale Robežnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 5. 2001 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2001

St 16/2001-10 S-44562
To sodišče je s sklepom opr. št. St

16/2001 z dne 26. 2. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Agro-
ruše, d.o.o., Ruše, Tovarniška 27.

Matična številka dolžnika je 5814723,
šifra njegove dejavnosti pa 24.200.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan.
Koroška c. 75, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Nova kreditna banka, d.d., Maribor,
Vita Kraigherja 4,

2. SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4,

3. Feršped, Mednarodna špedicija,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 37,

4. Tovarna dušika Ruše, Metalurško ke-
mična industrija, d.o.o., Ruše, Tovarniška
c. 51,

5. delavska zaupnica Cilka Grubelnik,
Ruše, Ruške čete 5.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 26. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2001

St 71/2000 S-44563
To sodišče je s sklepom opr. št. St

71/2000 z dne 26. 2. 2001 odločilo:

stečajni postopek nad družbo Domin-
vest, inženiring, trgovina, export-im-
port, d.o.o., Koper, Beblerjeva 2, ma-
tična številka 5512506, šifra dejavnosti
52450, se začne in takoj zaključi, ker dol-
žnik nima premoženja, ki bi prišlo v ste-
čajno maso.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2001

St 21/2000 S-44564
Začne se stečajni postopek zoper dol-

žnika BMK, trgovsko proizvodno podje-
tje, d.o.o., Celjska c. 70, Slovenj Gra-
dec, matična številka 5365627, šifra dejav-
nosti 15.810.

Odslej se firma dolžnika glasi: BMK, tr-
govsko proizvodno podjetje, d.o.o., Celj-
ska c. 70, Slovenj Gradec – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se postavi univ.
dipl. pravnik Miran Kos, odvetnik iz Raven
na Koroškem, Koroška 14.

I. narok za preizkus terjatev bo dne 30.
5. 2001 ob 9. uri, v sobi št. 38 tega sodi-
šča.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva objave tega oklica. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z naved-
bo žiro računa ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 27. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 2. 2001

St 4/2001 S-44717
To sodišče je s sklepom opr. št. St

4/2001 z dne 26. 2. 2001 nad dolžni-
kom Equinox, trgovina, gostinstvo in
storitve, d.o.o., Slavinje 4, Hruševje,
matična št. 5823595, šifra dejavnosti
52.120, začelo in takoj zaključilo stečajni
postopek ter po pravnomočnosti sklepa
odredilo izbris družbe iz sodnega registra
(prvi odstavek 99. člena ZPPSL), dolžni-
kovo premoženje – terjatve v višini
818.598,19 SIT pa izročilo Občini Po-
stojna brez prevzema obveznosti (peti od-
stavek 99. člena ZPPSL).

Zoper ta sklep imajo upniki pravico do
pritožbe v roku 15 dni od dneva objave tega
sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2001

St 46/2000 S-44720
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom Cvet, cvetličarstvo, vrt-
narija in trgovina, d.o.o., Parecag 134/a,
Sečovlje, s sklepom opr. št. St 46/2000 z
dne 21. 12. 2000, potrdilo prisilno poravna-
vo med dolžnikom in njegovimi upniki.

Terjatve upnikov bodo poplačane na na-
slednji način:

– terjatve upnikov – dobaviteljev bodo
poplačane v višini 20% glavnice z zamudni-
mi obrestmi v višini TOM, v roku enega leta
po potrditvi prisilne poravnave,

– terjatve upnikov – kreditodajalcev se
bodo poplačevale po dogovorjenih moratori-
jih v rokih od 5,5 let do 10 let, z dogovorjeno
obrestno mero, terjatev upnika iz 3. razreda,
ki je pristal na vplačilo stvarnega vložka s
prenosom svoje terjatve do dolžnika zaradi
povečanja osnovnega kapitala dolžnika, je s
pravnomočnostjo sklepa prenehala.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane, z njihovimi ugotovljenimi in
zmanjšanimi zneski, je razviden iz točke 2.2
izreka sklepa.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen 4. 1. 2001.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 2. 2001

St 59/2000 S-44725
To sodišče je dne 28. 2. 2001 izdalo

sklep opr. št. St 59/2000, da se začne
stečajni postopek zoper Gostinstvo Milija
Golubović, s.p., Vojkova cesta 8/a, 5250
Solkan.

Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu sena-
tu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar največ do vrednosti 2.000
točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 5. 2001 ob 12.45, v sobi št. 110/I
tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 28. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2001

St 10/2000 S-44726
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v postopku pri-
silne poravnave zoper dolžnika Bača, To-
varna volnenih izdelkov, d.d., Podbrdo,
dne 7. 5. 2001 ob 13. uri, v sobi 110/I
tega sodišča.

Upniki si lahko načrt finančne reorgani-
zacije ogledajo vsak delovni dan od 8. do
16. ure, pri tem sodišču v sobi št. 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 2. 2001

St 55/2000 S-44727
To sodišče je dne 28. 2. 2001 izdalo

sklep opr. št. St 55/2000, da se začne
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stečajni postopek zoper dolžnika Zidarstvo
Zidkon, s.p., Ladislav Mihelj, Cankarje-
va 17, Nova Gorica.

Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica. Vsaki prijavi te potrebno priložiti so-
dno takso v višini 5% tolarske vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2.000 točk.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh iz-
vodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. 5. 2001 ob 12.55, v sobi št. 110/I
tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 28. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2001

St 42/2000 S-44728
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi dolžnika Konfekcija Ju-
tranjka Sevnica, d.d., Radna 3, Sevnica,
za dne 28. 3. 2001 ob 8.30, v razpravni
dvorani IV/II tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finan-
čne reorganizacije v sobi št. 218/II, v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 3. 2001

St 45/2000 S-44729
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v zadevi dolžnika Kmečka za-
druga Brežice, z.o.o., Pod obzidjem 39,
Brežice, za dne 4. 4. 2001 ob 8.30, v
razpravni dvorani IV/II tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo načrt finan-
čne reorganizacije v sobi št. 218/II, v času
uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od
9. do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in
od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 3. 2001

St 1/98 S-44730
To sodišče razpisuje narok za obravnava-

nje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Park, d.o.o., Ljubljana, Vil-
harjeva 25 – v stečaju, za dne 14. 5. 2001
ob 12. uri, v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2001

St 16/2000 S-44731
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečaj-
nem postopku nad Delo – G, grafične
storitve, d.o.o., Ljubljana – v stečaju, za
dne 10. 4. 2001 ob 10.10, v sobi 352
tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2001

St 2/2001-8 Ob-44732
1. Z dnem 28. 2. 2001 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgo-
vina na drobno – Mini Shop, Zrim Mari-
ja, s.p., Dokležovje, Letališka 12.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva te objave. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 5% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar največ do vrednosti 2000 točk. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se taksa za prijavo terjatve delav-
cev iz II. odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 28. 5. 2001 ob 12. uri, pri tukajšn-
jem sodišču, v sobi št. 12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil 28. 2. 2001 nabit na oglasno desko
sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 2. 2001

St 12/97-90 S-44733
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.

št. St 12/97 na seji senata dne 28. 2. 2001
sprejelo naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom Gor-
janci – Avtobusni promet, d.d. – v steča-
ju, Topliška cesta 1, Novo mesto, se za-
ključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dol-
žnik Gorjanci – Avtobusni promet, d.d. – v
stečaju, Topliška cesta 1, Novo mesto, iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 2. 2001

St 75/2000 S-44734
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 75/2000 sklep z
dne 1. 3. 2001.

Poravnalni senat na podlagi načrta finan-
čne reorganizacije in dopolnitve načrta fi-
nančne reorganizacije ter vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotov-
ljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisu-
je narok za prisilno poravnavo med dolžni-
kom Konfekcija Mont Kozje, d.d., Kozje
8, Kozje in njegovimi upniki, ki bo 28. mar-
ca 2001 ob 9. uri, v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog finančne reorga-
nizacije in dopolnitev načrta finančne reor-
ganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodi-
šču v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glaso-
vali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovni-
co z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne ose-
be naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju upnikov se bodo štele samo tiste
glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel
do zaključka glasovanja.

Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2001

St 21/2000 S-44735
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 21/2000 stečajnega dolžnika
EMO, Emajlirnica, metalna industrija, oro-
djarna, d.o.o., Mariborska 86, Celje – v
stečaju, sklep z dne 1. 3. 2001:

v stečajnem postopku nad stečajnim
dolžnikom EMO, Emajlirnica, metalna in-
dustrija, orodjarna, d.o.o., Mariborska
86, Celje – v stečaju, se razpiše II. narok
za preizkus terjatev, ki bo dne 4. aprila
2001 ob 9. uri, v sobi št. 106 tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2001

St 25/99 S-44793
To sodišče je v stečajni zadevi proti ste-

čajnemu dolžniku ELACS, trgovina in za-
stopanje, d.o.o., Nova Gorica, Kosovelo-
va 5, zunaj naroka dne 28. 2. 2001 skleni-
lo:

stečajni postopek nad dolžnikom EL-
CAS, trgovina in zastopanje, d.o.o., Nova
Gorica, Kosovelova 5, se začne in takoj
zaključi.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s
stečajem.

Pravni pouk: zoper ta sklep je dopustna
pritožba na Višje sodišče v Koper v roku 8
dni od prejema pisnega odpravka tega skle-
pa oziroma od nabitja sklepa na oglasno
desko sodišča. Upniki se lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa. Pritožba
se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2001

St 16/2000 S-44800
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

16/2000 z dne 1. 3. 2001 stečajni posto-
pek zoper dolžnika Delo – G, grafične sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 5, usta-
vilo. Stečajni postopek se nadaljuje zoper
stečajno maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2001

St 16/2001 S-44808
To sodišče je s sklepom z dne 23. 2.

2001 pod opr. št. St 16/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Trikon, Proizvodnja oblačil, d.d., Reška
cesta 14, Kočevje, matična številka
5033209, šifra dejavnosti 18.220.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
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prisilne poravnave na oglasno desko sodi-
šča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi-
li v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve, kolkovane s predpisano so-
dno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in nje-
ni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave (23. 2. 2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obre-
sti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestu-
jejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini
na dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-
tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Olga Tanko, odvetnica iz Ribni-
ce.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SKB banka, d.d., Trg Ajdovščina 4,
Ljubljana,

– RS, Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5, Ljubljana,

– Intrade, d.o.o., D. Cesarice 40, Va-
raždin, Republika Hrvaška,

– Zavarovalnica Tilia, d.d., Seidlova
cesta 5, Novo mesto,

– Novoteks trgovina, d.d., Foersterje-
va 10, Novo mesto,

– LB Factors, d.d., Vošnjakova 7b,
Ljubljana,

– Andreja Jarni-Burja, Mahovnik 5, Ko-
čevje, kot predstavnica delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 23. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2001

St 8/96 S-44809
To sodišče je v stečajni zadevi zoper

stečajnega dolžnika Bare konfekcija,
d.o.o., Ajdovščina, Lokarjev drevored
1, v stečaju, izven naroka dne 28. 2.
2001 sklenilo:

stečajni postopek, začet nad stečaj-
nim dolžnikom Bare – Konfekcija, d.o.o.,
Ajdovščina, Lokarjev drevored 1, se za-
ključi.

Upniki se z njihovimi terjatvami napotu-
jejo na gornji izrek.

Pravnomočni sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, vl. št. 01/3431/00.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register, stečajni dolžnik preneha in se iz
sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi
v zvezi s tem stečajnim postopkom.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00083 IZ-2471
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2000/00083, ki ga je dne 5. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na nepremičninah, ki sicer ni-
so vpisane v zemljiško knjigo in ki so last:

1. zastavitelja Andor, d.o.o., Klanec 19,
Kozina, in sicer poslovno prodajni prostor v
pritličju stanovanjske stolpnice S – C, v cen-
tru II. na Jesenicah, Cesta maršala Tita št.
45, v skupni izmeri 231,28 m2, ki je lociran
na parc. št. 456/1 in 457, k.o. Jesenice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene z Varteks, d.d., Varaždin, Zagrebška
24 in Andor, d.o.o., Klanec 19c, dne 1. 10.
1996;

2. zastavitelja Andor, d.o.o., Klanec 19c,
Kozina, in sicer poslovnega prostora v izmeri
194,10 m2, ki je lociran na parc. št. 435/2,
vl. št. 1384, k.o. Konjice, na naslovu Me-
stni trg 16, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene med Varteks, d.d., Varaž-
din, Zagrebška 24 in Andor, d.o.o., Klanec
19c, dne 13. 10. 1996;

3. zastaviteljice Manufaktura Ljubljana,
Trgovska družba, d.d., Slovenska 28/1,
Ljubljana, in sicer poslovnega prostora v
sistemu podhoda Ajdovščina I. faza, v izme-
ri 58,80 m2, ki je lociran na vzhodni strani
podhoda ob pasaži, proti PBK na parceli št.
42/1, 160, 233, 148/1, 29/10, 157,
146, 55, 152/7, k.o. Kapucinsko pred-
mestje, ki predstavlja s proporcionalno pri-
padajočim delom skupnih sanitarij 6,65%
celotne površine podhoda, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene med Skla-
dom za urejanje mestnega zemljišča Obči-
ne Ljubljana-Center, Ljubljana, Resljeva 7
in Trgovskim podjetjem Manufaktura Ljub-
ljana, Trubarjeva 2 (kot pravnemu predniku
zastavitelja) z dne 15. 5. 1975 in aneksa št.
1, o dokončni dograditvi poslovnega pro-
stora v podhodu I. faza, na Ajdovščini v Ljub-
ljani z dne 20. 5. 1975;

4. zastavitelja Veletekstil, d.d., Ljublja-
na, Leskovškova 8, in sicer poslovnega pro-
stora v pritličju 9 etažnega stanovanjskega
bloka B 1 ob Celovški cesti v Ljubljani, pro-
dajni prostor II, v izmeri 27,23 m2, skladi-
šče v kleti v izmeri 20,40 m2, sanitarije v
kleti v izmeri 5,51 m2, predprostor I. klet v
izmeri 4,06 m2 in predprostor II. klet v izme-
ri 7,54 m2, vse skupaj v izmeri 105,84 m2,
vpisane pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, vl.
št. 1681, k.o. vzhodna Šiška, na podlagi
kupne pogodbe, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljublja-
na-Šiška in trgovskim podjetjem Cveta Ljub-
ljana, Trubarjeva 32 (kot pravnemu predni-
ku dolžnika) dne 5. 7. 1962,

zastavna pravica v korist upnika Hypo
Alpe-Adria-Bank, d.d., Trg OF 12, Ljublja-
na, za zavarovanje izvršljive denarne terja-
tve v višini 800.000 CHF s pp.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 2. 2001

Z 2000/00043 IZ-2472
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2000/00043, ki ga je dne 5. 2. 2001

izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na nepremičninah, ki sicer ni-
so vpisane v zemljiški knjigi, na stanovanju
št. 5, ki obsega skupno površino 76,76 m2,
od tega kuhinjo v izmeri 10,66 m2, sobo v
izmeri 14,36 m2, sobo v izmeri 12,43 m2,
sobo v izmeri 10,48 m2, hodnik v izmeri
6,34 m2, WC v izmeri 1,51 m2, kopalnica v
izmeri 3,45 m2, in drugi prostori v izmeri
17,53 m2 in se nahaja v I. nadstropju stano-
vanjske hiše na naslovu Drenovec 28, Vini-
ca, ki stoji na parc. št. 2275/1, vpisane
pod vl. št. 117, k.o. Učakovci in je last
zastavitelja Mira Puhka, roj. 6. 5. 1965, iz
Sečjega sela št. 26, Vinica, na podlagi ku-
pne pogodbe, sklenjene med Jauševec Ma-
rijo in Ivanom iz Preloke št. 40, prej Dreno-
vec št. 28 in zastaviteljem, dne 19. 5. 1999,
zastavna pravica v korist upnice Dolenjske
banke, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 5,500.000 SIT s pogodbenimi obres-
tmi od dneva porabe investicijskega posoji-
la do plačila s pripadki, kot je razvidno iz
notarskega zapisa opr. št. SV 172/2000 z
dne 28. 4. 2000.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 5. 2. 2001

Z 2001/00015 IZ-2470
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 96/01 z dne 6. 2. 2. 2001, in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00015 z dne
6. 2. 2001, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Banke Koper, d.d., Pristani-
ška 14, Koper, do dolžnikov Emerika in
Karmen Eržen, Šolska 67, Koper, na pod-
lagi kreditnih pogodb št. 6763/90, z dne
5. 2. 2001, v znesku 9,500.000 SIT, z
zapadlostjo 28. 9. 2009 in št. 4642/10 z
dne 10. 3. 1996, v znesku 11,000.000
SIT, z zapadlostjo 31. 7. 2016, pri čemer
so revalorizacija, višina obrestne mere, ro-
ki, stroški in način vračila ter predčasna za-
padlost razvidni iz prej navedenih pogodb in
notarskega zapisa opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
vrstna hiša v zazidavi Žusterna III, na naslo-
vu Koper, Šolska 67, grajena na parc. št.
219/2, k.o. Semedela, po geodetski delitvi
pa na parc. št. 701/5, stanovanjska stavba
v izmeri 65 m2 in dvorišče v izmeri 342 m2,
ki je last dolžnikov, na podlagi kupne po-
godbe št. VHŽ 519/22, sklenjene s Splo-
šnim gradbenim podjetjem Koper, dne 3. 7.
1996. Po navedeni pogodbi vrstna hiša ob-
sega 160,98 m2.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 2. 2001

Z 01/00014 IZ-2984
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 9201/01 z dne 5. 2. 2001, in
sklepa sodišča opr. št Z 01/00014 z dne
6. 2. 2001, se zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnice Banke Koper d.d., Pristani-
ška 14, Koper, do dolžnika Brik, Podjetje in
inženiring, projektiranje in gradnje, d.o.o.,
Pristaniška 8, Koper, na podlagi kreditne
pogodbe št. 513/2000 z dne 29. 1. 2001,
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v znesku 40,000.000 SIT, z zapadlostjo
29. 1. 2002, pri čemer so višina obrestne
mere, roki, stroški in način vračila in pred-
časna zapadlost razvidni iz prej navedene
pogodbe in notarskega zapisa, opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer poslovni prostor označen s št.
3/9, površine ca. 100 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju objekta servisno poslovnega ob-
jekta ob Ankaranski vpadnici v Kopru in po-
slovnem prostoru označenem s št. 3/8, po-
vršine ca. 100 m2 v istem objektu, ki stoji na
parc. št. 1570/19 in 1570/20, k.o. Koper,
vključno s solastninsko pravico na skupnih
delih in napravah objekta ter funkcionalnem
in stavbnem zemljišču.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 2. 2001

In 2000/00027 IZ-2468
Okrajno sodišče v Kranju je po sodnici

Metki Kapler, v izvršilni zadevi upnika A Aga-
ton, d.o.o., Šeškova 42, Ribnica, ki ga za-
stopa odvetnik Zvone Taljat iz Ljubljane, pro-
ti dolžnikoma Tadeju Danevu in Darji Danev,
oba Planina 23, Kranj, zaradi izterjave
5,353.970,19 SIT s pp, dne 6. 2. 2001
sklenilo:

dvosobno stanovanje št. 15, v izmeri
55,60 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju sta-
novanjske hiše na Planini 23 v Kranju in
solastninski delež na skupnih delih, objek-
tih in napravah ter funkcionalnem zemljišču,
last prvega dolžnika Tadeja Daneva, pridob-
ljeno po kupoprodajni pogodbi, sklenjeni
med Matjažem Cotmanom in prvim dolžni-
kom Tadejem Danevujem, dne 19. 4. 1999
je zarubljeno v korist upnika do višine terja-
tve 5,353.970,19 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 2. 2001

Z 522/2000 IZ-2489
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 522/2000 z dne 22. 1.
2001, je bilo štirisobno stanovanje št. 18, v
skupni izmeri 87,40 m2, ki se nahaja v 10.
nadstropju stanovanjskega objekta na naslo-
vu Bleiweisova 6, Kranj, h kateremu spada
tudi sorazmeren delež na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah navedenega sta-
novanjskega objekta ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, stoječem na parc. št.
931/4, vl. št. 1066, k.o. Kranj, ki še ni vpi-
sano v zemljiški knjigi in sta ga zastavna dol-
žnika Mira Avsec, roj. 31. 10. 1935, Blei-
weisova 6, Kranj in Franc Avsec, roj. 23. 8.
1930, Zg. Jezersko 114b, Jezersko, vsak
do ene polovice, pridobila po prodajni po-
godbi št. 362-010/91-04/418 z dne
25. 11. 1991, ki sta jo sklenila z Občino
Kranj, Slovenski trg 1, na naroku dne 12. 2.
2001 zarubljeno za zavarovanje denarne ter-
jatve po kreditni pogodbi št.
1130/0002679-00 z dne 21. 6. 2000, v
višini 1,208.000 ATS s pripadki, v korist upni-
ka Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2001

Z 2001/00024 IZ-2475
Okrajno sodišče v Krškem je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-

posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Andreja Doklerja iz Brežic, opr. št. SV
50/01 z dne 25. 1. 2001 in sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2001/00024 z dne
30. 1. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, proizvodno
poslovni objekt, zgrajen na parc. št.
1067/57 in parc. št. 1067/106, k.o. Le-
skovec, in je v lasti dolžnika – zastavitelja
Peterkovič Duška, Dalmatinova 1, Krško in
kot “Alufinal” Peterkovič Dušan, s.p., na
podlagi gradbenega dovoljenja št.
5-351-210-94 z dne 9. 8. 1994, ki ga je
izdala Občina Krško, Sekretariat za razvoj,
urejanje prostora, varstvo okolja in upravne
zadeve, v zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Nove KBM, d.d., Podružnica Brežice,
Cesta prvih borcev 6, Brežice, na podlagi
sporazuma strank v zavarovanje denarne ter-
jatve upnice v višini 250,000.000 SIT.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 7. 2. 2001

Z 2000/00014 IZ-2990
Okrajno sodišče v Lendavi je v zadevi

zavarovanja terjatve upnice Pomurske ban-
ke, d.d., Murska Sobota, Trg zmage 7, Mur-
ska Sobota, ki jo zastopa notar mag. Andrej
Rošker, Murska Sobota, proti dolžnici Izbi-
ra, d.o.o., Trg ljudske pravice 12, Lendava,
zaradi 20,000.000 SIT s pp sklenilo:

sklep o zavarovanju opr. št. Z
2000/00014 z dne 25. 10. 2000 se v celoti
razveljavi in postopek za zavarovanje ustavi.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 13. 2. 2001

Z 2001/00013 IZ-1723
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00013, ki ga je dne 30. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju – garsonjeri št.
52, v VII. nadstropju, skupne izmere
28,37 m2, na naslovu Clevelandska 27 v
Ljubljani, s sorazmernim solastniškim dele-
žem na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču ob-
jekta v katerem se nahaja, vpisanem na
parc. št. 1533, vl. št. 276, k.o. Nove Jarše,
ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 13. 12. 2000, sklenjene s
prodajalko Markelj Ireno, roj. Berghaus, dne
2. 5. 1964, stan. Ljubljanska c. 110, Dom-
žale, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 185.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2001

Z 2001/00111 IZ-2497
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Stanislava Bohinca iz Maribora opr. št.
SV 61/2001 z dne 25. 1. 2001 in sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2001/00111 z dne
25. 1. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, lokala št. 3a
– medetaža v I. nadstropju poslovno stano-
vanjskega objekta Gambrinus, Gregorčičeva
29/a, Maribor, stoječega na parcelni št.
1475, k.o. Maribor Grad in je last zastavitelji-

ce, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
11. 6. 1992, sklenjene med osebami Artur-
jem Pahorjem in Dušico Pahor – le-ta pa sta
navedeno nepremičnino pridobila s prodaj-
no pogodbo št. 78-L/90 z dne 3. 8. 1990
od SGP Konstruktor, p.o., Maribor, kot pro-
dajalcema in Neveno Teo Gorjup kot kup-
cem, v zavarovanje denarne terjatve upnika
Steiermarkische Bank und Sparkassen A. G.,
Sparkassenplatz 4, Graz, v višini
1,900.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 2. 2001

In 99/00283 IZ-2501
Na podlagi pravnomočnega skepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 99/00283 z
dne 29. 10. 1999, je bilo v izvršilni zadevi
upnika Prassl Franca, stan. AM Katzelbach
102, Avstrija, ki ga zastopa odvetnik Albin
Ploj iz Maribora, proti dolžnici Alojziji Here-
ga, Veljka Vlahoviča 75, Maribor, zaradi iz-
terjave denarne terjatve v znesku
33.000 DEM s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno na naroku, dne 30. 1.
2001, in sicer: stanovanje št. 17, v 3. nad-
stropju stanovanjske hiše Ulica Veljka Vlaho-
viča št. 75, v izmeri 56,79 m2, s pripadajoči-
mi kletnimi prostori, ki je v lasti dolžnice Aloj-
zije Herega, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. SP 3/92 z dne 28. 5. 1992, v
korist upnika Prassl Franca, AM Katzelbach
102, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2001

Z 2000/01267 IZ-3015
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01267 z dne 19. 2.
2001 je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja
4, 2505 Maribor, ki ga zastopa pooblaščen-
ka Sonja Javernik, proti dolžnici in zastavite-
ljici Branki Iljadica-Mikecin, stan. Kettejeva
ulica 14, Maribor, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve v višini 13,000.000 SIT s pripad-
ki, zarubljeno na naroku dne 19. 2. 2001, in
sicer dvosobno stanovanje v III. nadstropju
(mansardi) v izmeri 48,25 m2 s pripadajočim
kletnim prostorom v bruto izmeri 3,50 m2, ki
se nahaja v objektu, zgrajenem na parc. št.
417/3, k.o. Poljansko predmestje, na naslo-
vu Zemljemerska 11, Ljubljana, ki je last dol-
žnice in zastaviteljice Branke Iljadica-Mike-
cin, na podlagi kupne pogodbe z dne 29. 11.
2000, vse v korist upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, 2505
Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2001

Z 2001/00063 IZ-3017
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2001/00063 z dne 19. 2.
2001, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja
4, 2505 Maribor, ki ga zastopa pooblaščen-
ka Sonja Javernik, proti dolžnici Silvi Jamni-
šek, višja fizioter., zasebna fizioterapija, Lim-
buška c. 2, Maribor in zastaviteljici Silvi Jam-
nišek, stan. Zrkovska c. 112, Maribor, zara-
di zavarovanja denarne terjatve upnice v višini
7,700.000 SIT s pripadki, zarubljeno na na-
roku dne 19. 2. 2001, in sicer:
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– poslovni prostor – lokal št. 3, v skupni
izmeri 27,70 m2, ki se nahaja v nadstropju
poslovnega objekta v Mariboru ob Ulici hero-
ja Nandeta, zgrajenega na parc. št. 299/2,
299/1, 298 in 300/4, k.o. Tezno, ki je last
zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 16/2000 z dne 6. 11. 2000 in
njenega aneksa št. 1 z dne 17. 1. 2001 in

– poslovni prostor – lokal št. 3, v skupni
izmeri 40, 30 m2, ki se nahaja v nadstropju
poslovnega objekta v Mariboru ob Ulici hero-
ja Nandeta, zgrajenega na parc. št. 299/2,
299/1, 298 in 300/4, k.o. Tezno, ki je last
zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 19/2000 z dne 3. 1. 2001 in
njenega aneksa št. 1 z dne 17. 1. 2001,

vse v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2001

Z 2001/00095 IZ-3016
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2001/00095 z dne 19. 2.
2001, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja
4, 2505 Maribor, ki ga zastopa pooblaščen-
ka Sonja Javernik, proti dolžnici Mariji Pa-
hler, stan. Fram 53, Fram, zaradi zavarova-
nja denarne terjatve upnice v višini
11,500.000 SIT s pripadki, zarubljeno na
naroku dne 19. 2. 2001, in sicer: dvosobno
stanovanje z oznako S.2.3.04, v izmeri
53,15 m2, ki se nahaja v III. nadstropju, s
pripadajočo kletno shrambo z oznako 39, v
velikosti 2,63 m2, v drugi podzemni kletni
etaži stanovanjskega objekta Betnavska 3,
na območju med ulicami Gorkega na zaho-
du, Betnavska na vzhodu in Žolgerjeva na
jugu, ki stoji na parc. št. 837, 836, 835,
832, 822/2, 825/2 in 827/2, vse k.o. Ma-
ribor–Tabor, ter je do celote v lasti dolžnice
Pahler Marije, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 172 z dne 12. 1. 2001, sklenjene
med družbo KBM Invest d.o.o., Maribor, kot
prodajalcem in dolžnico kot kupko, vse v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2001

II R 277/99 IZ-1258
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrož-

nem sodniku Benu Janžekoviču v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Podružnica Ptuj, zoper dolžnico Špedicijo
Goja, d.o.o., Rajšpova 18, Ptuj, zaradi za-
varovanja denarne terjatve sklenilo:

na podlagi izvršljivega notarskega zapisa
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
št. SV 811/99 z dne 23. 7. 1999 sklenje-
nega pri notarju Andreju Šoemnu iz Ptuja,
se v korist upnice zaradi izterjave
5,000.000 SIT s pripadki po pogodbi o
izdaji garancije reg. št. 150-38/99-RS z
dne 21. 7. 1999 in 75,000.000 SIT, s
pripadki po pogodbi o izdaji garancije reg.
št. 150-35/99-RS z dne 21. 7. 1999, v
breme dolžnice opravi rubež in popis ne-
premičnin, ki niso vpisane v zemljiško knji-
go, last dolžnice do celote, in sicer poslovni
prostori št. 16, 17, 18, in 19, v izmeri neto
površine 61,93 m2 oziroma bruto površine
79,27 m2 v prvem nadstropju poslovne stav-

be na naslovu Rogozniška c. 33, Ptuj, ki
stoji na parcelni št. 450/5, pripisani k vlož-
ku št. 2613, k.o. Ptuj.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 1. 2001

II R 203/99 IZ-1323
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem

sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarja Andreja Šoemen
iz Ptuja, opr. št. SV 515/99 z dne 28. 5.
1999, v izvršilni zadevi predlagateljev upni-
ka Raiffeisenbank Mureck Republika Avstri-
ja, ki ga zastopa odv. Vladimir Toplak iz
Ptuja, dolžnica Irena Gele in zastavitelj An-
drej Gale, v postopku za zavarovanje denar-
ne terjatve z zastavno prvico na premičnih
stvareh, na podlagi sporazuma strank, dne
14. 6. 1999 sklenilo:

na podlagi navedenega notarskega zapi-
sa se za zavarovanje denarne terjatve upnika
Raiffeisenbank Mureck R Avstrija do dolžni-
ce Irene Gale, roj. 13. 2. 1969, stanujoča
Ob Grajeni 16, Ptuj, v višini 300.000 ATS, s
pp, kar predstavlja protivrednost
2,700.000 SIT s pp, po kreditni pogodbi z
dne 6. 5. 1999, v zvezi z navedenim notar-
skim zapisom, dovoli in odreja popis stvari v
korist upnika, ki so last zastavitelja Andreja
Gale, roj. 1. 2. 1971, stanujoč Erjavčeva pot
št. 2, Ptuj, in sicer na stanovanju na naslovu
Ul. 25. maja št. 9, Ptuj, v 4. nadstropju,
označenega s št. 21, pridobljenega s pro-
dajno pogodbo, sklenjeno med Rudijem Vra-
bl kot prodajalcem in zastaviteljem kot kup-
cem z dne 14. 4. 1998, v velikosti 67,65 m2.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na navedenem stanovanju.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 6. 1999

II R 414/99 IZ-1324
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem

sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarja Andreja Šoemen
iz Ptuja, opr. št. SV 1166/99 z dne 22. 11.
1999, v izvršilni zadevi predlagateljev, upni-
ka Raiffeisenbank St. Stefan - Jagerberg –
Wolfsberg, Republika Avstrija, ki ga zastopa
odv. Vladimir Toplak iz Ptuja in dolžnikov, ki
sta hkrati zastavitelja Vesna in Marko Kme-
tec, v postopku za zavarovanje denarne ter-
jatve z zastavno pravico na premičnih stva-
reh, na podlagi sporazuma strank, dne 7.
12. 1999 sklenilo:

na podlagi navedenega notarskega zapi-
sa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg –
Wolsberg iz Avstrije, do dolžnikov Vesne
Kmetec, roj. 3. 11. 1976 in Marka Kmetec,
roj. 3. 1. 1976, oba stanujoča Čučkova 13,
Kidričevo, v višini 260.000 ATS s pp, kar
predstavlja protivrednost 3,712.800 SIT, po
kreditni pogodbi, sklenjeni med upnikom in
dolžnikoma z dne 29. 10. 1999, dovoli in
odreja popis stvari v korsit upnika, ki so last
dolžnikov, in sicer stanovanje na naslovu Ul.
25. maja 15, Ptuj, zgrajenem na parceli št.
564/7, k.o. Krčevina pri Ptuju, stanovanje
št. 23, v četrtem nadstropju, v skupni izmeri

84,85 m2, ki je last dolžnikov na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene med Stani-
slavom Satlerjem kot prodajalcem in dolžni-
koma kot kupcema z dne 3. 11. 1999.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na navedenem stanovanju.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 12. 1999

II R 305/99 IZ-1325
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem

sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarja Andreja Šoemen
iz Ptuja, opr. št. SV 896/99 z dne 27. 8.
1999, v izvršilni zadevi predlagateljev, upni-
ka Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach Re-
publika Avstrija, ki ga zastopa odv. Vladimir
Toplak iz Ptuja in dolžnica, ki je hkrati zasta-
viteljica Božana Habjanič, v postopku za za-
varovanje denarne terjatve z zastavno pravi-
co na premičnih straneh, na podlagi spora-
zuma strank, dne 2. 9. 1999 sklenilo:

na podlagi navedenega notarskega zapi-
sa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach Re-
publika Avstrija, do dolžnice Božane Habja-
nič, roj. 13. 10. 1961, stanujoča Ul. 5.
prekomorske 13, Ptuj, v višini 280.000 ATS
s pp, kar predstavlja protivrednost
4,060.000 SIT, dovoli in odreja popis stvari
v korist upnika, ki so last dolžnice, in sicer
stanovanje v stanovanjski hiši, na naslovu
Ul. 5, prekomorske 13, Ptuj, v pritličju, oz-
načenega s št. 2, pridobljenega s kupopro-
dajno pogodbo, sklenjeno med Marjanom
Ficko kot prodajalcem in dolžnico kot kup-
cem, z dne 2. 10. 1998 in ki stoji na parc.
št. 566/9, pripisani k vl. št. 614, k.o. Krče-
vina pri Ptuju, v velikosti 60,25 m, ki ga
sestavlja hodnik, kuhinja, kopalnica, 2 sobi,
balkon s teraso in drugi prostori.

S pripisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na navedenem stanovanju.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 2. 9. 1999

In 2/2000 IZ-3018
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrož-

nem sodniku Benu Janžekoviču v izvršilni
zadevi upnice Zdenke Kužner, Malgajeva
15, Maribor, ki jo zastopa odv. Matjaž Ju-
govec iz Maribora, zoper dolžnika Milisava
Jankoviča, Rimska ploščad 23, Ptuj, zaradi
izterjave 20.000 DEM v SIT s pp, sklenilo:

na podlagi sporazuma Okrajnega sodi-
šča na Ptuju, opr. št. II R 44/96 z dne 5. 2.
1996, ki ima moč sodne poravnave, se v
korist upnice Zdenke Kužner, Malgajeva 15,
Maribor, zaradi izterjave 20.000 DEM v SIT
po prodajnem tečaju SKB banke na dan
plačila, s pogodbeno dogovorjenimi zamu-
dnimi obrestmi v višini 3,9% mesečno od
2. 9. 1997 do plačila ter stroškov te izvršbe
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, v breme
dolžnika Milisava Jankoviča, Rimska plo-
ščad 23, Ptuj, opravi rubež in popis nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
last dolžnika do celote, in sicer etažno triso-
bno stanovanje v stanovanjski hiši na Ptuju,
Ul. Borisa Kraigherja 13/III, na parc. št.
512/4, pripisano k vl. št. 1818, k.o. Ptuj.
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Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 2. 2001

Z 2001/00026 IZ-2521
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, notarke
Nade Kumar z dne 29. 1. 2001, opr. št. SV
223/2001, se za zavarovanje denarne ter-
jatve upnika BKS – leasing, družba za lea-
sing, financiranje in trgovino, d.o.o., Ko-
menskega 12, zoper dolžnika Romana Bu-
dna, v Loki 15, Dragomer in Gradbeno po-
djetje Grosuplje, d.d., Emonska c. 8,
Ljubljana, v znesku 30.700 EUR s pp, razvi-
dnimi iz pogodbe o dolgoročnem posojilu
št. 5030/01 z dne 29. 1. 2001, notarske-
ga zapisa, dovoli in odredi popis nepremič-
nine zaradi ustanovitve zastavne pravice na
nepremičnini v lasti zastavitelja Gradbenega
podjetja Grosuplje, d.d., Emonska c. 8,
Ljubljana, ki ni vpisana v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Vrhniki. Zastavna pra-
vica se zabeleži na 2,5 sobnem stanovanju
z loggio z oznako C.D2 v II. nadstropju sta-
novanjske hiše z oznako lamela C, stano-
vanjski objekt V – 6, na lokaciji Vrtnarija–
Vrhnika, ki leži na parc. št. 2699/123 in
2699/126, k.o. Vrhnika, v dejanski izmeri
75,89 m2, s pripadajočo shrambo v pritličju
v izmeri 3,09 m2 in pripadajočim sorazmer-
nim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah objekta.

Dolžniku in zastavitelju je prepovedano
razpolagati s popisano nepremičnino, ker
sicer stori kaznivo dejanje oškodovanja tujih
pravic po 229. členu kazenskega zakonika,
ki se preganja na oškodovančev predlog.

Upnik pridobi s popisom zastavno pravi-
co na nepremičnino.

Na pogodbi št. 009/2001-6 z dne
15. 1. 2001 se zaznamuje, da je nepremič-
nina zarubljena na podlagi sporazuma strank
in da se zastavitelju in dolžnikoma prepove-
duje odtujitev in obremenitev nepremični-
ne, razen za dolžnika Bitenc Andrejo in Bu-
dna Romana, brez soglasja upnika.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 2. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 1996/18373 SR-2360
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnice
A banke, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58,
1517 Ljubljana, zoper dolžnico Zekovič Mi-
ro, Chengdujska 14, Ljubljana, zaradi izter-
jave 3.090 DEM s pp, sklenilo:

dolžnici Miri Zekovič se na podlagi 82.
člena zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njena

pooblaščenka ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2001

In 98/00452 SR-2527
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Tamari Kokalj, v izvršilni zadevi upni-
ka Inka Leasing, d.d., Tomšičeva 2, Koper,
ki ga zastopa odv. Marko Globevnik iz Ko-
pra, zoper dolžnika Žarka Đurišića, Ljublja-
na, Celovška 189, ki ga zastopa začasni
zastopnik odv. Kranjc Željko iz Ljubljane,
zaradi izterjave 18,178.360 SIT s pp, dne
1. 2. 2001 sklenilo:

razreši se dolžnikov začasni zastopnik
Andrej Gerlovič, univerzitetni dipl. pravnik,
Komenskega 7, Ljubljana.

Dolžniku Žarku Đurišiću iz Ljubljane, Ce-
lovška 189, neznanega bivališča, se posta-
vi začasni zastopnik odvetnik Željko Kranjc,
Čufarjeva 1, Ljubljana.

Upnik je dolžan založiti 100.000 SIT za
stroške začasnega zastopnika v roku 15
dni, na št. žiro računa Okrožnega sodišča v
Ljubljani, 50100-695-45559, sklic
003000170045298.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2001

IV P 474/97 SR-2528
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Blaža Lasiča,
Trnovski pristan 10, Ljubljana, ki ga zastopa
zakonita zastopnica Lasič Manca, naslov isti,
njo pa zastopa Tjaša Andree-Prosenc, od-
vetnica iz Ljubljane, proti toženi stranki Ma-
tjažu Šmidu, Malija 102, Izola, oziroma Ki-
dričeva 47 (pri Šest), Kranj, zaradi zvišanja
preživnine (pcto. 3 × 20.000 SIT), dne
16. 11. 2000 sklenilo:

toženi stranki Matjažu Šmidu se v zadevi
opr. št. IV P 474/97 postavi začasni zasto-
pnik, odvetnik Stanislav Mauri, Podutiška
148, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2000

Oklici pogrešanih

N 7/2000 PO-2524
Okrajno sodišče v Mariboru bo na pre-

dlog predlagatelja Karla Otta, roj. 5. 9.
1944, stan. Sele 61, Slovenj Gradec, raz-
glasilo za mrtvega njegovega pogrešanega
očeta Karla Otta st., roj. 27. 1. 1920 na
Dunaju, nazadnje stanujočega v Mariboru,
Koroška 43, katerega zastopa Center za
socialno delo Maribor, ki je izginil 29. 11.
1946, kasneje pa so bile kakršnekoli poiz-
vedbe neuspešne, kolikor se pogrešani ne

bo javil ali ne bo kdorkoli kaj sporočil o
njegovem življenju, v treh mesecih po objavi
tega oklica ali predlagatelju ali skrbniku po-
grešanega Centru za socialno delo Maribor
ali tukajšnjemu sodišču.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2001

N 41/2000 PO-2515
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na

predlog predlagateljice Alme Gorjan, Opa-
tje selo 24, Miren, ki jo zastopa odv. Maja
Krašovec Orel iz Nove Gorice, postopek za
razglasitev za mrtva Boštjančič Danila (tudi
Danteja), pok. Vida, roj. 7. 2. 1919 v Dole-
nji vasi pri Pazinu na Hrvaškem in Boštjan-
čič Emilijana (tudi Emila), pok. Vida, roj.
28. 7. 1917 v Dolenji vasi pri Pazinu na
Hrvaškem, ki ju zastopa posebna skrbnica
Kosič Ana iz Opatjega sela 36.

O pogrešanih razen rojstnega lista iz Žu-
panije Istarska, Matični urad Pazin – MP
Lupoglav z dne 20. 10. 2000 in potrdila o
lastništvu nepremičnin v k.o. Opatje selo,
ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanih, naj to javijo tukajšnjemu sodi-
šču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodi-
šče pogrešan razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2001

N 63/2000 PO-2513
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

nepravdni zadevi predlagateljice Zupet Ven-
ceslave, Ulica talcev 17, Straža, zoper nas-
protnega udeleženca Markovič Andreja, Uli-
ca talcev 17, Straža, zaradi predloga za
razglasitev za mrtvega nasprotnega udele-
ženca, izdaja naslednji oklic:

poziva se Andrej Markovič, roj. 16. 2.
1976, z zadnjim stalnim prebivališčem Uli-
ca talcev 17, Straža, da se priglasi pri
tuk. sodišču ali pri skrbnici za poseben
primer Ruži Modic, Koštialova 36, Novo
mesto, v roku enega leta od dneva objave
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče nepravdni postopek na podlagi iz-
jave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 2. 2001

N 28/2000 PO-3024
Pri tukajšnjem sodišču je v teku neprav-

dni postopek za razglasitev za mrtvega Kot-
tnig Pavla, roj. 8. 1. 1913, nazadnje stan.
Libeliška gora 9, Dravograd.

Po navedbah predlagateljice so pogre-
šanega nazadnje videli leta 1941, ko je
bil mobiliziran v nemško vojsko in odpe-
ljan nekam na bojišče. Od tedaj dalje za
njim ni več nobenega sledu, po osvobodi-
tvi se ni več vrnil, njegovi bratje in sestre
so bili soglasni, da je najverjetneje padel
v Rusiji.

V skladu s 85. členom zakona o neprav-
dnem postopku pogrešanega pozivamo, da
se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem
življenju, pa naj se javijo Okrajnemu sodišču
v Slovenj Gradcu, skrbnici ali predlagateljici
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v roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 2. 2001

Kolektivni delovni spori

I Kd 441/2000 K-44532
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,

Resljeva 14, Ljubljana, na podlagi 49. čle-
na Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(Ur. l. RS, št. 19/94) obvešča vse zaintere-
sirane stranke, da je uveden kolektivni de-
lovni spor med predlagateljem: Sindikatom
tekstilne in usnjarsko predelovalne industri-
je Slovenije in skupino delavcev (95), ki jih
vse zastopa odvetnica Jasna Dolničar iz
Ljubljane, udeležencem Peko Tovarna obu-
tve, d.d., Ste Marie aux Mines 5, Tržič, ki jo
zastopa odvetnik Tomaž Čad iz Ljubljane,
zaradi izvrševanja kolektivne pogodbe (do-
ločitev osnove za obračun odpravnin).

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Narok za poravnavo na podlagi 52. čle-
na Zakona o delovnih razmerjih in socialnih
sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) je razpisan
za 29. 3. 2001 ob 12. uri, soba 7/III.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 23. 2.
2001.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2001

Pd 12/2001 K-44891
Delovno sodišče v Kopru, Oddelek v Po-

stojni, na podlagi 49. člena Zakona o delov-
nih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94), obvešča vse zainteresirane stran-
ke, da je uveden kolektivni delovni spor
predlagateljev: 1. Javor Pivka, d.d., Kolod-
vorska 9a, Pivka, 2. Javor Opažni elementi,
d.o.o., Belsko, Belsko 2, Postojna in 3.
Javor Furnir, d.o.o., Reška cesta 24, Pre-
stranek, ki jih zastopa odvetniška družba
Colja, Rojs & partnerji, o.p., d.n.o., iz Ljub-
ljane in nasprotnimi udeleženci: 1. Sindikat
KNSS – Neodvisnost Javor, d.d., Pivka, Ko-
lodvorska 9a, Pivka, 2. Konfederacija No-
vih sindikatov Slovenije – Neodvisnost No-
tranjska regija, Postojna in 3. Konfederacija
Novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost,
Linhartova 13, Ljubljana, zaradi ugotovitve
nezakonitosti stavke.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
30. 3. 2001 ob 8.30, v sobi št. 7/pritličje –
levo, Delovnega sodišča v Kopru, Oddelek
v Postojni, Jenkova ul. 3.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 2. 3.
2001.

Delovno sodišče v Kopru
Oddelek v Postojni

dne 2. 3. 2001

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 15586/2000 Rg-1334
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog odvetnice Marjane Kavčič iz
Ljubljane, Čufarjeva 3, za prenehanje druž-
be po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe URHPROMET, Tran-
sportno in trgovsko podjetje, d.o.o., Troja-
ne, Zaplanina 18, objavlja sklep:

Družba URHPROMET, Transportno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Trojane, Za-
planina 18, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 12.
2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Novak Marjetka in No-
vak Franc, oba Zaplanina 18, Trojane, z
ustanovitvenim kapitalom 1,740.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Novak Marjetko in Novak
Franca.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2001

Srg 14486/2000 Rg-2509
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 TARGET SOFT
SOLUTION, podjetje za proizvodnjo, stori-
tve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, objavlja
sklep:

TARGET SOFT SOLUTION, podjetje
za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, V
Murglah 18, reg. št. vl. 1/14933/00, pre-
neha po sklepu skupščine z dne 11. 10.
2000.

Sodni register
vpisi po ZGD

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kumer-Bernhard Franjo,
stanujoč V Murglah 18, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,510.900 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih druž-
bah 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 12. 2. 2001

Srg 15638/2000 Rg-2987
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog IMPRINTA, d.o.o., Mala čol-
narska 15, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe IMPRINTA, d.o.o., Mala
čolnarska 15, Ljubljana, objavlja sklep:

IMPRINTA, d.o.o., Mala čolnarska 15,
reg. št. vl. 1/12226/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 12. 2000.

Vse obveznosti družbe so poplačane ter
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljica je Čenčič Gerlinde Hel-
gard, Mala čolnarska ulica 15, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila vseh more-
bitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na ustanoviteljico Čenčič Gerlinde Helgard.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

MARIBOR

Srg 366/2001 Rg-10
Družba SINTRO, sindikalna trgovina

in storitve, d.o.o., Tomšičeva 45, Mari-
bor, reg. št. vl. 1/2871-00, katere družbe-
nica je ZSSS Območna organizacija Podra-
vja, Tomšičeva 45, Maribor, po sklepu druž-
benice družbe z dne 5. 1. 2001 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela ZSSS Ob-
močna organizacija Podravja.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2001
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Srg 4827/2000 Rg-3238
Družba LF-VIVAX, poslovno svetova-

nje, d.o.o., Maribor, Partizanska c. 13/a,
reg. št. vl. 1/10129-00, katere družbenica
je Babič Nevenka, Pod gradiščem 13, Ma-
ribor, po sklepu družbenice družbe z dne
20. 12. 2000 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Babič Ne-
venka.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 2. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Veterinarska uprava Republi-
ke Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljublja-
na preklicuje okrogel žig (d=35 mm) z
napisom “Republika Slovenija, Ministrstvo
za kmetijstvo gozdrstvo in prehrano, Vete-
rinarska uprava Republike Slovenije, Ve-
terinarska inšpekcija, št. 35” in grbom Re-
publike Slovenije v sredini žiga.
Ob-44765

OSNOVNA ŠOLA ANGELA BESED-
NJAKA, Celjska 11, Maribor, štampiljko
okrogle oblike s premerom 35 mm, sredi
pečata je grb RS, na obodu pa napis RE-
PUBLIKA SLOVENIJA OŠ Angela Besed-
njaka Maribor, p.p. Občina MARIBOR.
gnk-49240

Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor, preklicuje službeno štampi-
ljko za potrjevanje vpisov v hranilne knjiži-
ce z oznako “Pošta 8270 Krško 2”.
Ob-44686

Priglasitveni list

Bašič Bogdan s.p., Cesta Graške gore
3, Limbuš, priglasitveni list, opravilna št.
064-3770/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnc-49523

Bizjak Marija, Vidovdanska cesta 1, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
029060/1446/00-35/1995, izdana dne
6. 3. 1995 na ime Bizjak Boris. gnf-49741

Blažič Silva, Belokranjska cesta 50, No-
vo mesto, obrtno dovoljenje, št.
012640/1687/00-48/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnk-49711

Bunderšek Stanislav, “Mestrans”, Lunač-
kova ulica 8, Mirna, priglasitveni list, opra-

vilna št. 07-3046-645, izdan dne 25. 3.
1997. gnf-49141

Burja Irena, Godič 31, Stahovica, prigla-
sitveni list, opravilna št. 15-0109/94, izdan
dne 1. 4. 1994. gni-49388

Folnovič Tomo s.p., Meljski dol 30, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-6146/99, izdan dne 12. 7. 1999.
gnz-49646

Folnovič Tomo s.p., Meljski dol 30, Ma-
ribor, obrtno dovoljenje, št.
066064/7360/01-74/1999, izdano dne
15. 9. 1999. gnq-49655

Folnovič Tomo s.p., Meljski dol 30, Ma-
ribor, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
313-2297/94-0900/11, izdana dne 8. 12.
1994. gny-49647

Fras Rezika s.p., Ulica talcev 24, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-0083/93,
izdan dne 12. 2. 2001. gnv-49129

Galič Marko, Podpeška cesta 272, No-
tranje Gorice, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 031182, izdana dne 6. 3. 1995.
gnh-49389

Jagodic Franc, Trboje 124, Kranj, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
026464/0734/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnn-49333

M - SFINGA d.o.o., Strahinj 2, Naklo,
obrtno dovoljenje, št.
23981-3429/00-28/95, izdano dne 6. 3.
1995. gnj-49637

Mantelj Andrej, Stopiče 55, Stopiče,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011620/0152/00-48/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnp-49260

Markovič Milan, Kutinova 3, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
027401/2688/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnx-49123

Mazi Roman, Brodišče 24, Trzin, prigla-
sitveni list, opravilna št. 06-0833/94, izdan
dne 19. 10. 1994. gnz-49146

Mc Law d.o.o., Ulica 28. maja 69, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
017936/4529/00-37/1995 - original, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnx-49773

Miško Bojan s.p., Orešje 70, Ptuj, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
46251/1545/00-52/1995—, izdana dne
6. 3. 1995. gnq-49555

Starčič Ivan, Mezgovci ob Pesnici 29/a,
Dornava, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
045625/0750/00-52/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnw-49124

Strmčnik Igor, Podvelka 18, Podvelka,
priglasitveni list, opravilna št. 43-492-96,
izdan dne 1. 3. 1996. gnx-49348

Šket Franc, Kačji Dol 18, Podplat, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
042885/0389/00-64/1995. gnq-49330

Šuštaršič Jožef, Turkova 15, Medvode,
obrtno dovoljenje, št.
033582/2187/01-37/1995 - reprezenta-
tivno obrtno dovoljenje, izdano dne 14. 6.
1996. gnk-49290

Wolf Marija, Pri mostu 4, Črnomelj, pri-
glasitveni list, opravilna št. 05-0626/96.
gnm-49359

Žižmond Nadja, Mizarska 20/b, Solkan,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004367/2374/00-47/1995 in obrtno do-
voljenje, izdana dne 6. 3. 1995.
gno-49632

Potne listine

Aljaž Jurij, Dunajska c. 395, Ljubljana,
potni list, št. BA 206111, izdala UE Ljublja-
na. gnz-49621

Ambrožič Janez, Zg. Gorje 15, Zgornje
Gorje, potni list, št. AA 39279, izdala UE
Radovljica. gnp-49281

Anžiček Silvo, Rašiška ulica 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 110102, izdala UE
Ljubljana. gnu-49326

Balantič Simona, Velesovska cesta 34,
Šenčur, potni list, št. AA 575896, izdala UE
Kranj. gnt-49677

Bašin Borut, Cankarjeva ulica 42, Nova
Gorica, potni list, št. AA 11493, izdala UE
Nova Gorica. gnt-49427

Beganović Lidija, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, potni list, št. CA 31986, izdala
UE Ljubljana. gne-49592

Beganović Ljilja, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, potni list, št. CA 32037, izdala
UE Ljubljana. gnc-49594

Beširević Aida, Beblerjev trg 10, Ljublja-
na, potni list, št. BA 556158, izdala UE
Ljubljana. gng-49765

Beus Borut, Cilenkšova ulica 24, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 304880, izdala UE
Ljubljana. gnl-49764

Bezjak Kolenko Marinka, Stojnci 139/a,
Markovci, potni list, št. BA 946386, izdala
UE Ptuj. gnn-49408

Bukovec Hermina, Kalohova ulica 6, Ma-
ribor, potni list, št. AA 856892, izdala UE
Maribor. gnh-49193

Cesar Marija, Jalnova ulica 11, Mengeš,
potni list, št. 1956, izdala UE Domžale.
gnc-49419

Cmrekar Maximilian, Podklanc 7, Dra-
vograd, potni list, št. BA 282063, izdala UE
Dravograd. gnv-49200

Cuderman Vodnica Antonija, Celovška
cesta 87, Ljubljana, potni list, št. AA
460823, izdala UE Ljubljana. gnj-49687

Čepon Marija, Tovarniška cesta 121, Lo-
gatec, potni list, št. AA 908273, izdala UE
Logatec. gnv-49279

Červ Urška, Kunaverjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 089171, izdala UE Ljublja-
na. gnv-49275

Ćirić Milorad, Ulica A. Rabiča 30, Moj-
strana, potni list, št. AA 905289, izdala UE
Jesenice. gnw-49499

Di Lauro Karmen, Kraljeva ulica 43, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 499803, izdala UE
Ljubljana. gnc-49744

Dolžan Janez, Miklošičeva 16, Ljublja-
na, potni list, št. AA 310099, izdala UE
Ljubljana. gnz-49571

Draganič Silvo, Rački vrh 10, Radenci,
potni list, št. BA 953817, izdala UE Gornja
Radgona. gnp-49331

Duronić Goran, Milčinskega ulica 2, Ce-
lje, potni list, št. BA 922983, izdala UE
Celje. gnd-49293

Đokić Brane, Glinškova ploščad 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 44703, izdala UE
Ljubljana. gnx-49423

Flis Rok, Arclin 82, Škofja vas, potni list,
št. BA 661157. gnb-49720

Gajski Ana, Ulica Polonce Čude 11,
Ljubljana, potni list, št. AA 598038, izdala
UE Ljubljana. gnu-49751
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Goljuf Sonja, Trg svobode 30, Trbovlje,
potni list, št. AA 127450. gnz-49271

Golobič Marica, Vavpča vas 7, Semič,
potni list, št. AA 629115, izdala UE Črno-
melj. gnr-49229

Golobič Stanislav, Vavpča vas 7, Semič,
potni list, št. AA 672445, izdala UE Črno-
melj. gns-49228

Gorup Franc, Opatje selo 79, Miren, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 91415, izda-
la UE Nova Gorica. gni-49446

Grozdanoski Mitko, Tesarska ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 334038, izdala
UE Ljubljana. gnp-49706

Herrmann Ljubica, Radvanjska cesta
123, Maribor, potni list, št. BA 733293,
izdala UE Maribor. gnh-49689

Horvat Srečko, Grabe 39, Središče ob
Dravi, potni list, št. BA 865587, izdala UE
Ormož. gnt-49727

Huber Katarina, Britof 202, Kranj, potni
list, št. BA 276961, izdala UE Kranj.
gnt-49502

Ivančič Simon, Drežniške ravne 29, Ko-
barid, potni list, št. BA 895300, izdala UE
Tolmin. gny-49172

Ivanuša Robert, Loperšice 39, Ormož,
potni list, št. AA 685812, izdala UE Ormož.
gnu-49726

Jež Nevenka, Goriška 4, Vipava, potni
list, št. BA 863708, izdala UE Ajdovščina.
gnr-49429

Jocinger Elizabeta Elléna, Savlje 26,
Ljubljana, potni list, št. BA 590633, izdala
UE Ljubljana. gnq-49534

Jurinčič Yvon Tullio, Ulica svobode 21,
Piran - Pirano, potni list, št. BA 578968,
izdala UE Piran. gni-49738

Jusufspahić Denis, Dantejeva ulica 7,
Izola - Isola, potni list, št. BA 577440, izda-
la UE Izola. gnt-49577

Kanžič Denis, Stari trg 21, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 973439, izdala UE Ljubljana.
gnj-49462

Kerč Kazimir, Lahovče 79, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 543097, iz-
dala UE Kranj. gnk-49611

Keršan Peter, Martinova pot 12, Ljublja-
na, potni list, št. BA 654164, izdala UE
Ljubljana. gnc-49694

Kirijakopulos Mario, Betnavska cesta 18,
Maribor, potni list, št. BA 571895, izdala
UE Maribor. gnv-49675

Kocjančič Sanja, Sv. Anton, Kocjančiči
2, Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
163753, izdala UE Koper. gnk-49590

Kogoj Boris, Ravne 17/a, Tržič, potni
list, št. BA 179077, izdala UE Tržič.
gnx-49623

Košir Miro, Na pesek 43, Sodražica, pot-
ni list, št. BA 41882, izdala UE Ribnica.
gnd-49693

Kreačič Milan, Velike Malence 34, Kr-
ška vas, potni list, št. AA 560537, izdala UE
Brežice. gnu-49451

Krušec Teja, Mlaka pri Kranju, Golniška
cesta 90, Kranj, potni list, št. BA 819926,
izdala UE Kranj. gnk-49286

Legovič Sebastjan, Šmarje 205, Šmar-
je, maloobmejno prepustnico, št. AI 18411,
izdala UE Koper. gnf-49166

Leskovar Stjepan, Vojkova 1, Velenje,
potni list, št. AA 68625, izdala UE Velenje.
gnr-49504

Leskovšek Tina, Na bregu 4, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 605735, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnr-49604

Logar Karl, Medno 19, Ljubljana-Šen-
tvid, potni list, št. AA 710979, izdala UE
Ljubljana. gnl-49560

Logar Mojca Marija, Olševek 6, Pred-
dvor, potni list, št. BA 702847, izdala UE
Kranj. gnf-49341

Logar Patrick, Koroška cesta 59, Mari-
bor, potni list, št. BA 875426, izdala UE
Maribor. gnd-49472

Lorber Branko, Dežno pri Makolah 62,
Stoperce, potni list, št. BA 756837, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnh-49289

Mateković Marko, Ulica 21. oktobra
19/b, Črnomelj, potni list, št. AA 672216,
izdala UE Črnomelj. gnu-49280

Mihailović Marija Vera, Milana Šarca 16,
Beograd, potni list, št. BA 193278, izdala
UE Tolmin. gnn-49608

Milenkovič Tamara, Veljka Vlahoviča 59,
Maribor, potni list, št. BA 536930.
gnk-49436

Mišvelj Anton, Ul. Nikola Tesla 11, Dom-
žale, potni list, št. BA 252001, izdala UE
Domžale. gnt-49652

Novak Vesna, Kettejeva ulica 24, Celje,
potni list, št. BA 836066, izdala UE Celje.
gno-49607

Paljić Dana, Miren 121, Miren, potni list,
št. AA 784230, izdala UE Nova Gorica.
gnz-49596

Pečovnik Franc, Karla Paja 13, Prager-
sko, potni list, št. AA 487703, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnr-49454

Peric Milena, Ulica Heroja Mohorja 14,
Lendava - Lendva, potni list, št. AA 163109,
izdala UE Lendava. gnx-49598

Perkon Bojan, Žigoni 61, Renče, potni
list, št. BA 993558, izdala UE Nova Gorica.
gnu-49601

Petejan Igor, Morsko 1, Kanal, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 52009, izdala UE
Nova Gorica. gnn-49283

Petrovčič Silvester, Planina 185, Plani-
na, potni list, št. AA 3937, izdala UE Postoj-
na. gnx-49198

Pogačar Klemen, Spodnje Gorje 208,
Zgornje Gorje, potni list, št. BA 795211,
izdala UE Radovljica. gnx-49648

Popek Ingrid, Vojkova 13, Velenje, potni
list, št. BA 823732, izdala UE Velenje.
gnv-49600

Prašnički Kristian, Gozdna ulica 9, Ver-
žej, potni list, št. AA 665560, izdala UE
Ljutomer. gnf-49191

Prelog Rok, Razlagova 15/a, Ljutomer,
potni list, št. BA 752289, izdala UE Ljuto-
mer. gnb-49445

Račič Zvonimir, Mali Obrež 22, Dobova,
potni list, št. BA180867, izdala UE Brežice.
gnc-49669

Rakočević Radoje, Kumrovška 3, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 109946, izdala UE
Ljubljana. gnx-49223

Rihtaršič Katarina, Mošnje 54, Radovlji-
ca, potni list, št. BA 857592, izdala UE
Radovljica. gnc-49444

Rodeš Anton, Cesta 1. maja 67, Kranj,
potni list, št. AA 796710, izdala UE Kranj.
gns-49503

Rojc Darko, Tinzan 38, Škofije, potni
list, št. AA 289148, izdala UE Koper.
gnz-49171

Rokavec Marko, Mlakarjeva 5/a, Kam-
nik, potni list, št. AA 814185, izdala UE
Kamnik. gnr-49654

Rosić Radenko, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 738529, izdala UE
Ljubljana. gnc-49569

Rovčanin Gabrijela, Cankarjeva ulica
52, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 117475, izdala UE Nova Gorica.
gny-49422

Schwarz Đajić Manuela, Trnovo 5/b,
Laško, potni list, št. BA 395656, izdala UE
Laško. gnw-49449

Scozzai Peter, Ajševica 53/a, Nova Go-
rica, potni list, št. BA 777750, izdala UE
Nova Gorica. gnj-49387

Semrajc Janez, Strunjan 118, Piran -
Pirano, potni list, št. AA 511327, izdala UE
Piran. gnh-49314

Slak Uroš, Žeje 10, Duplje, potni list,
št. AA 707272, izdala UE Kranj.
gns-49678

Smerdelj Branko, Snežniška cesta 38,
Pivka, potni list, št. AA 232635, izdala UE
Postojna. gnq-49230

Stare Emil, Dolenjska cesta 45/č, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 731415, izdala UE
Ljubljana. gnq-49180

Stevanović Biljana, Trg svobode 12/a,
Ravne na Koroškem, potni list, št. BA
808351, izdala UE Ravne na Koroškem.
gno-49282

Šilec Marija, Petrovičeva ulica 15/c,
Maribor, potni list, št. AA 107210, izdala
UE Maribor. gne-49192

Širovnik Janez, Dolenjska cesta 18,
Ljubljana, potni list, št. BA 973380, izdala
UE Ljubljana. gnt-49702

Šoštar Lah Marija, Kotlje 214, Ravne
na Koroškem, potni list, št. AA 997904,
izdala UE Slovenj Gradec. gnt-49277

Štojs Matjaž, Cesta v Gorice 22, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 461445, izdala UE
Ljubljana. gnv-49750

Terrazzan Eleonora, Ul. Frankolovskih
žrtev 34, Celje, potni list, št. BA 947248.
gnh-49339

Tokar Samsa Darinka, Ulica Jana Husa
3, Ljubljana, potni list, št. BA 950384, iz-
dala UE Ljubljana. gnq-49434

Tomše Peter, Sp. Javorje 7/c, Črna na
Koroškem, potni list, št. AA 495774.
gny-49197

Urbancl Mojca, Podbrezje 216, Kranj,
potni list, št. BA 273107, izdala UE Celje.
gnf-49441

Verbančič Simona, Zrkovska cesta 116,
Maribor, potni list, št. BA 295134, izdala
UE Maribor. gnp-49231

Verbič Božidar, Pot v Strano 12, Cer-
kno, potni list, št. AA 259028, izdala UE
Idrija. gnd-49343

Vidmar Kornelij, Trg republike 4, Izola -
Isola, potni list, št. BA 226525, izdala UE
Izola. gnf-49491

Zdravković Gojko, Prečna 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 738313, izdala UE Ljub-
ljana. gne-49417

Zevnik Ilonka, Prade Cesta X, št. 4/c,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
484022, izdala UE Koper. gnr-49583

Zevnik Ilonka, Prade, Cesta X, št. 4/c,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 143386, izdala UE Koper.
gnn-49587
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Zevnik Simon, Prade, Cesta X, št. 4/c,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
761344, izdala UE Koper. gnq-49584

Žarnić Žiga, Ulica bratov Učakar 138,
Ljubljana, potni list, št. BA 590872, izdala
UE Ljubljana. gny-49226

Žgavec Barbara, Godovič 84, Idrija, pot-
ni list, št. BA 704258, izdala UE Idrija.
gns-49453

Osebne izkaznice

Ališković Danjela, Kvedrova 11, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 342636.
gnb-49170

Balarin Eli, Dol pri Borovnici 65, Borov-
nica, osebno izkaznico, št. 141527.
gnx-49273

Bartole Aleksandar, Sončna pot 48, Por-
torož - Portorose, osebno izkaznico, št.
235543. gnw-49274

Belšak Manuela, Prekmurska 46, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 304671.
gne-49742

Bider Andrej, Jarška cesta 80, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 279005.
gnc-49319

Cuderman Vodnica Antonija, Celovška
cesta 87, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
354750. gni-49688

Denko Blanka, Tomšičeva 24, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 179925.
gnv-49425

Dežman Ana, Vošnjakova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 250146. gnx-49173

Dolgan Aljaž, Ob Hublju 5, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 53139. gnu-49426

Dolinšek Jan, Šercerjeva 8, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 325365.
gnv-49575

Drgan Aleš, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 205434. gng-49390

Đebi Claudija, Volodjeva 17, Maribor,
osebno izkaznico, št. 379673. gnq-49205

Gluščević Perko, Berdajsova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 622312.
gnf-49316

Gril Andrej, Prešernova 22, Trzin, oseb-
no izkaznico, št. 286135. gnd-49668

Grilj Andreja, Polje, Cesta XXXVIII/2,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
116813. gny-49272

Grimani Marko, Cankarjeva 36, Radov-
ljica, osebno izkaznico, št. 330686.
gnv-49725

Guzič Simon, Sv. Peter 10, Sečovlje -
Sicciole, osebno izkaznico, št. 294165.
gnf-49591

Halužan Zoran, Mestinje 47, Podplat,
osebno izkaznico, št. 178039. gnm-49234

Haring Milena, Zaloška 83, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 397723. gnh-49414

Hodžić Muhamed, Marije Drakslerjeve
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 338264.
gnb-49745

Horvat Milan, Markišavska ulica 11, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 174019.
gnu-49580

Ilc Ana Marija, Dunajska 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 403087. gni-49463

Javornik Klavdija, Velika vas pri Krškem
10, Leskovec pri Krškem, osebno izkazni-
co, št. 474738. gny-49597

Jocinger Elizabeta Elléna, Savlje 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 303825.
gno-49536

Jug Branko, Dramlje 45, Dramlje, oseb-
no izkaznico, št. 311060. gnk-49661

Kastelic Jožef, Volčja jama 3, Žužem-
berk, osebno izkaznico, št. 466140.
gnu-49301

Kikelj Ljudmila, Plešičeva 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 403069. gnv-49500

Končan Marija, Sodnikarjeva 9, Brezovi-
ca pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
10925. gnx-49723

Kos Andrej, Steklarska ul. 23, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 226280. gnm-49284

Kosmač Dušan, Koširjeva 18, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 343940.
gny-49122

Kovačić Melita, Viška cesta 53, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 236889.
gnt-49127

Krhin Vesna, Mala Cikava 16, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 315688.
gnb-49420

Lah Štefan, Pijovci 27, Šmarje pri Jel-
šah, osebno izkaznico, št. 235856.
gnr-49679

Lavtar Špela, Cesta na Brdo 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 238141.
gnz-49771

Leban Dejan, Trubarjeva ulica 40, Celje,
osebno izkaznico, št. 235751. gnl-49235

Leben Elizabeta, Tržaška cesta 255,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 222534.
gnq-49605

Ličan Sonja, Nova ulica 8, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 365732.
gnh-49739

Linhard Bojan, Serdica 96, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 116080. gne-49167

Medvešek Natalija, Papirniška ulica 17,
Krško, osebno izkaznico, št. 202623.
gng-49440

Mihelčič Stanko, Ulica Pod smreko 8,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 265686.
gny-49297

Mihelj Ana, Tugomirjeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 74694. gnj-49187

Mišvelj Anton, Ul. Nikola Tesla 11, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 533688.
gnv-49650

Ocvirk Marjan, Mala breza 29, Šentru-
pert, osebno izkaznico, št. 226572.
gnu-49501

Orthaber Sara, Krajnčičeva 5, Maribor,
osebno izkaznico, št. 415177. gno-49657

Ozvatič Ivana, Delavska 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 397588. gnb-49199

Poličnik Katarina, Luče 7, Luče, osebno
izkaznico, št. 381302. gnv-49225

Potočnik Kristina, Bratov Babnik 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 366774.
gng-49115

Potočnik Štefanija, Kvedrova 5, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 517057. gnr-49729

Potrč Antonija, Gregova 12, Maribor,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.6/2001. gnk-49361

Prohinar Marija, Gregorčičeva 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 343823.
gnu-49176

Rejc Ivan, Volarje 35, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 136425. gnw-49424

Romih Urša, Pod Šijo 14, Tržič, osebno
izkaznico, št. 411871. gnn-49233

Rovčanin Gabrijela, Cankarjeva ulica 52,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
138384. gnz-49421

Sekavčnik Marko, Jeranova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 243416.
gnj-49612

Sluga Tanja, Rožno 23, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 360152. gnx-49448

Svast Valerija, Gogalova 10, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 175299. gnc-49294

Šehič Barbara, Srebrničeva ulica 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 192363.
gns-49432

Šestić Robert, Kašeljska cesta 46/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 226616.
gnk-49311

Škarja Tina, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 255993. gni-49188

Štrukelj Melita, Kejžarjeva 32/b, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 161905.
gng-49190

Štrumbelj Anton, Petrovičeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 201393.
gnq-49480

Švajger Jan, Brdinje 66, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 267557.
gnu-49576

Tapajner Matko, Klanec 7, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 375928.
gno-49232

Tirc Tasa, Pod hribom 23, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 432287. gnn-49733

Tokar Samsa Darinka, Ulica Jana Husa
3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 298623.
gnl-49435

Vantur Boštjan, Križeča vas 13, Poljča-
ne, osebno izkaznico, št. 31092.
gnd-49168

Vidmar Dominika, Žagolič 25, Col, oseb-
no izkaznico, št. 425995. gnp-49581

Zafošnik Barbara, Vrhole pri Slovenskih
Konjicah 105, Zgornja Ložnica, osebno iz-
kaznico, št. 240162. gnb-49295

Vozniška dovoljenja

Anžiček Silvo, Rašiška ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
63187, reg. št. 126766, izdala UE Ljublja-
na. gnv-49325

Badalič Matija, Cesta v Staro vas 5, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13406, izdala UE Postojna. gnq-49355

Bambič Rožman Alenka, Smrjene 101,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 161737, reg. št. 6436, izdala UE Ribni-
ca. gnp-49306

Belak Mate, Istrskega odreda 4, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
14738, izdala UE Koper. gnk-49136

Benčina Darko, Hudenje 10, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
15348. gnp-49356

Bernard Jure, Pucova 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 45428, izda-
la UE Celje. gnv-49175

Bezjak Dean, Kungota 46, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 37753,
izdala UE Ptuj. gnb-49320

Bizjak Borut, Vitovlje 46/b, Šempas, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnt-49552
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Bohar Saša, Šulinci 50, Petrovci, vozni-
ško dovoljenje, št. 30424. gnj-49337

Bratuša Primož, Ješovec pri Kozjem
27/a, Kozje, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 17582, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-49495

Brezovački Marjan, Na gmajni 68, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
124378, reg. št. 8058, izdala UE Ljublja-
na. gnq-49730

Brilej Jernej, Ponikva 33, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 125536,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnk-49236

Burkeljc Sašo, Log 20, Hrastnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 7337, izdala
UE Hrastnik. gnd-49243

Caf Ljudmila, Krvinova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733869, reg. št. 72159, izdala UE Ljublja-
na. gni-49563

Cipot Hubert, Prvomajska ulica 17, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 4124.
gny-49247

Curk Enej, Gradnikove brigade 47, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, št. S
1305267, izdala UE Nova Gorica.
gng-49515

Černelč Rudi, Cesta T. Tomšiča 70/d,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1412667, izdala UE Jesenice.
gng-49615

Česen Lovro, Hladnikova 35, Križe, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 473802,
reg. št. 859. gnq-49130

Čujec Jakopič Nastja, Poljubinj 85, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. S 793766,
izdala UE Tolmin. gno-49532

Ćrepinko Iztok, Tržaška 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
116922, izdala UE Maribor. m-366

Denko Blanka, Tomšičeva24, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 32522.
gnw-49349

Di Lauro Karmen, Kraljeva ulica 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064082, reg. št. 142959, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-49743

Dular Antonija, Lesno brdo 65, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1129,
izdala UE Vrhnika. gnj-49762

Dušić Ailen, Cahova 10, Ankaran - Anka-
rano, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
42040, izdala UE Koper. gnw-49299

Dvornić Đorđe, Črtomirova ulica 1/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1009923, reg. št. 1592, izdala UE
Ljubljana. gno-49386

Fidler Damjan, Na lipico 1, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6528,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnr-49204

Franjković Dragan, Vevška cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1049915, reg. št. 208256, izdala UE
Ljubljana. gno-49407

Frčko Simon, Rogašovci 69, Rogašov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 35583.
gnm-49134

Gačnik Boštjan, Iška vas 3, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1372510,
reg. št. 141506, izdala UE Ljubljana.
gnf-49616

Gašparič Stanko, Sp. Rečica 73, Reči-
ca ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8113, izdala UE Mozirje.
gnh-49239

Gerčer Sašo, Brezno 3/a, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1316656,
izdala UE Laško. gne-49242

Gobec Karel, Nova cerkev 54/a, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, št. S
1037241, reg. št. 4345. gny-49672

Goručan Berta, Kraigherjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21923, izdala UE Celje. gni-49513

Gosak Blanka, Ljubljanska 102, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291077, reg. št. 115607, izdala UE Mari-
bor. m-368

Gradišnik Borut, Bohorska ulica 6, Sev-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5448. gny-49497

Gubič Janez, Slomškova 72, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 5391.
gnn-49508

Guzič Simon, Sv. Peter 10, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10158. gno-49132

Horvat Robert, Prisojna cesta 6, Raden-
ci, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
10682, izdala UE Gornja Radgona.
gny-49347

Ilić Duško, Dekani 232, Dekani, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, št. 28690, izdala UE
Koper. gnf-49116

Jagodič Miran, Nova vas pri Šmarju 23,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 13470, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnp-49681

Jud Jožef, Sotina 54, Rogašovci, vozni-
ško dovoljenje, št. 4605. gnt-49352

Jug Borut, Matevža Veluščka 17, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38119, izdala UE Nova Gorica. gnn-49358

Jug Branko, Dramlje 45, Dramlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDEGH, reg. št.
2917, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnl-49660

Juršič Rok, Nadgoriška cesta 84, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1211509, reg. št. 220721, izdala UE Ljub-
ljana. gns-49628

Jus Viktorija, Prešernova 3, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15728, izdala UE Lendava. gnb-49345

Kacin Davor, Klemenčičeva 4, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39718, izdala UE Novo mesto. gng-49140

Kaisersberger Boris, Gerečja vas 19,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
39451, izdala UE Ptuj. gni-49138

Kanžič Denis, Stari trg 21, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
184018, reg. št. 35731, izdala UE Ljublja-
na. gnk-49461

Karasanovič Edis, Jenkova 11/b, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218542, reg. št. 27620, izdala UE Vele-
nje. gnx-49498

Kavaš Gaćeša Amalija Marija, Lošca 45,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5260, izdala UE Vrhnika. gni-49263

Kebert Mateja, Prušnikova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229777, reg. št. 113964, izdala UE Mari-
bor. m-371

Kekec Miran, Kicar 45/c, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 22534, iz-
dala UE Ptuj. gnb-49645

Kermavner Mateja, Mikuževa ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1371317, reg. št. 235609, izdala UE
Ljubljana. gnv-49525

Klemenčič Leon, Boračeva 12/b, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10444, izdala UE Gornja Radgona.
gnz-49346

Kohek Barbara, Planinska pot 26, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8152, izdala UE Tržič. gno-49507

Kolander Damjan, Ulica talcev 9, Rade-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
491251, izdala UE Laško. gnt-49206

Kolar Viktor, Novi dom 55/a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg.
št. 4754, izdala UE Hrastnik. gnh-49514

Kolbezen Marija, Prešernova ulica 6, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1063, izdala UE Črnomelj. gnq-49680

Kološa Ivan, Andrejci 48, Martjanci, voz-
niško dovoljenje, reg. št. 18757.
gnk-49511

Konte Danilo, Zaloška cesta 166, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012721, reg. št. 204258, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-49459

Kopše Ivan, Tomšičeva 3, Slovenska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15047, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-49344

Koren Plahuta Erika, Zalog 14, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9286,
izdala UE Postojna. gnr-49354

Kos Marko, Mlinše 29, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. AB, št. 388096, izdala UE
Zagorje ob Savi. gne-49117

Kosmač Dušan, Koširjeva 18, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 9706, izdala UE Škofja Loka.
gnz-49121

Kosmina Mitja, Istrska 108, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
19206, izdala UE Koper. gnb-49245

Kovačič Erika, Ledine 139, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. gno-49186

Krajnc Polona, Gotovlje 107, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 23769.
gnu-49201

Krašna Radislav, Jadranska cesta 78,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. 12274, izdala UE Koper.
gni-49338

Kremžar Mitja, Lipa 43, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1150230,
reg. št. 23022, izdala UE Velenje.
gnz-49671

Kunst Jože, Pod gabri 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 882403,
reg. št. 34960. gnt-49452

Kurent Peter, Jelovškova ulica 5/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 768843, reg. št. 71156, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-49766

Lampe Jure, Gaperšičeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1013838, reg. št. 201753, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-49731

Lavrič Darja, Levstikova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215450, reg. št. 222297, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-49460

Lavtar Špela, Cesta na Brdo 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1460191, reg. št. 242786, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-49770
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Leben Elizabeta, Tržaška cesta 255,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930209, reg. št. 7954, izdala UE
Ljubljana. gnl-49585

Lečnik Marijan, Slance 24, Teharje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
9106. gns-49203

Lekše Irena, Drenovec pri Leskovcu 2,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 19628. gnc-49719

Leskovar Ivan, Horjul 117, Horjul, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 15010,
reg. št. 169173, izdala UE Ljubljana.
gnk-49761

Lorber Tadeja, Haloška 2, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1379106, reg. št. 117454,
izdala UE Maribor. m-372

Luša Borut, Šalara 40, Koper - Capodis-
tria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
42984. gns-49703

Lužnik Ferdo, Mislinjska Dobrava 9,
Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 1523, izdala UE Slovenj
Gradec. gnj-49137

Magajna Matej, Privoz 17/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
768020, reg. št. 106944, izdala UE Ljub-
ljana. gng-49215

Mahmutović Samir, Muzejska 9, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
10270, izdala UE Tržič. gnq-49455

Majkus Alenka, Senčna pot 2, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11832. gnn-49133

Malešević Novak, Jakčeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S
515785, reg. št. 133497, izdala UE Ljub-
ljana. gni-49213

Malnar Robert, Nova vas pri Markovcih
28, Markovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 29749, izdala UE Ptuj.
gnc-49644

Marič Benjamin, Tišina 27/a, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 25970. gnd-49143

Marinič Tanja, Vičanci 94/a, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6069, izdala UE Ormož. gne-49342

Martinovič Mirjana, Slavka Gruma 54,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 31331, izdala UE Novo mesto.
gne-49542

Milavec Ravnikar Bernarda, Carja Duša-
na ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 481721, reg. št. 39312,
izdala UE Ljubljana. gnq-49405

Missia Edvard, Zg. Hudinja 41/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
504426, reg. št. 10403. gnm-49609

Mlakar Teja, Ilešičeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419215, reg. št. 237053, izdala UE Ljub-
ljana. gno-49757

Mrak Dušan, Pod rebrom 13, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1045999, reg. št. 19806. gng-49640

Mujkić Mustafa, Šalek 81, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1022741, reg. št. 12327, izdala UE Vele-
nje. gnj-49287

Novak Anita, Prebačevo 13, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1045284,
reg. št. 45594, izdala UE Kranj. gnc-49244

Orehar Vinko, Grogova ulica 5, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

360954, reg. št. 7795, izdala UE Kranj.
gnl-49610

Orthaber Sara, Krajnčičeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230492, reg. št. 113854. m-375

Padjan Branko, Gozdna ulica 2, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10965, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnc-49494

Padovnik Silvo, Prežihova 13, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 691954, reg. št. 354. m-381

Pavlinič Zvonko, Brilejeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
8133340, reg. št. 130910, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-49270

Peklaj Nuša, Hruševo 27/a, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419023, reg. št. 236899, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-49264

Penko Samo, Svetega Petra 2, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, št. 7648, izdala
UE Izola. gnp-49131

Perković Ivan, Hruševska cesta 43/h,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH,
št. S 1012091, reg. št. 136206, izdala UE
Ljubljana. gnh-49539

Peršič Srečko, Balkovci 6, Vinica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št. 6981,
izdala UE Črnomelj. gnx-49298

Pesek Aleš, Prešernova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379531, reg. št. 110517, izdala UE Mari-
bor. m-379

Pestelj Erika, Kožmani 26, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
830757, reg. št. 11484, izdala UE Ajdov-
ščina. gni-49588

Peternel Špela, Cankarjeva ulica 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
806256, reg. št. 38186, izdala UE Kranj.
gnn-49537

Podgoršek Klemen, Vodruž 7/a, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9083, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-49288

Podmenik Branko, Marno 49, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 4153, izdala UE Hrastnik. gnl-49335

Pompe Martina, Naselje heroja Maroka
20, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 581008, reg. št. 2819. gni-49238

Premože Rok, Videm 29, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138233, reg. št. 215134, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-49179

Purg Igor, Lešje 21, Majšperk, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23460, izdala UE
Ptuj. gng-49340

Pušnik Franc, Kovaška cesta 18, Lovrenc
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3415, izdala UE Ruše. m-365

Rama Enver, Levčeva 15, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194933,
reg. št. 27103, izdala UE Domžale.
gnd-49618

Rozman Jurij, Dragočajna 16, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164096, reg. št. 12398, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-49595

Runko Vladimir, Dekani 114, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
30033, izdala UE Koper. gnp-49531

Rus Tomaž, Šišenska cesta 78, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1212924, reg. št. 191047, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-49169

Sekavčnik Marko, Jeranova ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894619, reg. št. 130015, izdala UE
Ljubljana. gni-49613

Sel Janez, Starše 10/c, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 88849,
izdala UE Maribor. m-367

Semrajc Janez, Strunjan 118, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 10214, izdala UE Piran. gni-49313

Senger Laura, Kersnikova 52, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38316,
izdala UE Celje. gnl-49285

Skarza Andreja, Ilirska ulica 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459764, reg. št. 242459, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-49496

Skubic Srečko, Rožna dolina, Cesta
XIX/15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 974147, reg. št. 62400, izdala
UE Ljubljana. gnf-49666

Slabe Sonja, Godešič 112, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28131,
izdala UE Škofja Loka. gnm-49559

Slavec Jani, Jamova cesta 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414672, reg. št. 190890, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-49759

Slodnjak Vera, Streliška ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843484, reg. št. 166668, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-49406

Smlatić Senad, Ob dolenjski železnici
186, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1454115, reg. št. 243100,
izdala UE Ljubljana. gni-49763

Sovič Maja, Ostrožno 42/a, Loče pri Po-
ljčanah, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
13323. gnl-49135

Stanonik Jure, Podlubnik 162, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 23208, izdala UE Škofja Loka.
gnv-49125

Stanonik Roter Katarina, Pustnice 41,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 931447, reg. št. 198374. gnz-49246

Stare Emil, Dolenjska cesta 45/č, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1266326, reg. št. 203579, izdala UE
Ljubljana. gnd-49393

Strniša Martina, Vrbno 26/a, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12883,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnw-49599

Sukič Danica, Martinje 12, Petrovci, voz-
niško dovoljenje, št. 35948. gnv-49350

Svetko Klemen, Ponikva 48/c, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1160101,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnw-49749

Šestić Robert, Kašeljska cesta 46/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1455094, reg. št. 243533, izdala UE
Ljubljana. gnl-49310

Škorjak Boštjan, Hrenova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515827, reg. št. 42482, izdala UE Ljublja-
na. gnx-49573

Škrinjar Barbara, Miklavž 20/c, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11996, izdala UE Ormož.
gnh-49139

Šneider Janko, Grajena 50, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 44065,
izdala UE Ptuj. gnr-49708
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Šoltes Igor, Krivec 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 412757,
reg. št. 188496, izdala UE Ljubljana.
gnx-49748

Špolar Alojz, Delavska 17, Moravske To-
plice, vozniško dovoljenje, reg. št. 15160.
gnm-49509

Štrukelj Miha, Medvedova cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 1211549, reg. št. 220750, izdala UE
Ljubljana. gnh-49614

Štrumbelj Anton, Petrovičeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1064945, reg. št. 3684, izdala UE
Ljubljana. gnp-49481

Šubic Gregor, Ulica Iga Grudna 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632966, reg. št. 149743, izdala UE Ljub-
ljana. gne-49717

Švikart Andrejka, Cesta vstaje 30, Lo-
vrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 755683, reg. št. 365, izdala UE
Ruše. m-373

Tasič Jasmina, Moša Pijade 17, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
876030, reg. št. 66105, izdala UE Mari-
bor. m-377

Tišler Gregor, Hlevni vrh 11, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6441,
izdala UE Logatec. gni-49488

Tkavc Alojz, Šentjanž 22, Rečica ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3308, izdala UE Mozirje. gns-49653

Tokar Samsa Darinka, Ulica Jana Husa
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041907, reg. št. 124762, izdala UE
Ljubljana. gnr-49433

Tozon Nataša, Veluščkova 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 18660, izdala UE Koper.
gns-49553

Trunk Mirko Slavko, Perkova ulica 8,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14838, izdala UE Kamnik.
gnh-49589

Turkl Tina, Puževci 39, Bodonci, vozni-
ško dovoljenje, št. 37298. gnu-49351

Urbanija Simon, Videm 31, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1364740, reg. št. 216262, izdala UE
Ljubljana. gnj-49212

Vantur Boštjan, Križeča vas 13, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22893. gne-49142

Veingerl Damijan, Sladki Vrh 8, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11216, izdala UE Pesnica. m-386

Vidmar Jože Marjan, Zg. Jezersko 57,
Zgornje Jezersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 643460, reg. št. 23140.
gni-49438

Vidmar Kornelij, Trg republike 4, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Izola. gng-49490

Virant Sonja, Kriva pot 30/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812225, reg. št. 73992, izdala UE Ljublja-
na. gnr-49529

Vončina Grega, Runkova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1163708, reg. št. 219144, izdala UE Ljub-
ljana. gny-49572

Vran Kolenov Tomislava, Graben 2, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
821424, izdala UE Laško. gnc-49519

Vuga Pavel, Morsko 23, Kanal, vozniško
dovoljenje. gno-49357

Vugrinec Marjan, Rudarska ulica 31,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12829, izdala UE Lendava.
gnn-49237

Zahorik Davorina, Vinje 2/a, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390556, reg. št. 20575, izdala UE Ljublja-
na. gnk-49636

Zevnik Ilonka, Prade Cesta X, št. 4/c,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 26279, izdala UE Koper.
gns-49582

Zimšek Silvester, Kolodvorska cesta 29,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
H, št. S 1086329, izdala UE Zagorje ob
Savi. gne-49617

Zupan Mira, Alpska 19, Bled, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 15/2001. gns-49353

Žagar Gabrovšek Vesna, Ulica bratov
Učakar 78, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 890692, reg. št. 82069,
izdala UE Ljubljana. gnu-49305

Žvikast Anton, Otiški vrh 133, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, št.
1222. gnw-49649

Zavarovalne police

Antić Suzana, Ograje 57, Logatec, zava-
rovalno polico, št. 101306666, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnl-49510

Barić Radmila, Trg Prešernove brigade
5, Kranj, zavarovalno polico, št. 11004956.
gnx-49698

Bordon Milan, Čežarji, Kovaška 2, Po-
begi, zavarovalno polico, št. 0897907.
gnz-49371

Juričinec Robert, Makucova ulica 33,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 734674,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnz-49221

Kovač Katja, Šmarje 54, Sežana, zava-
rovalno polico, št. 0793519, izdala zavaro-
valnica Adriatic d.d. gni-49363

Kuster Branko, Levstikova 1, Slovenj
Gradec, zavarovalno polico, št. 311226,
izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-49721

Markuža Edvin, Veliki dol 63, Dutovlje,
zavarovalno polico, št. 0844280, izdala za-
varovalnica Adriatic d.d. gnb-49145

Meglič Stanislav, Pot na Zali rovt 11,
Tržič, zavarovalno polico, št. 0625352, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnt-49377

Pavlovič Zoran, Kraljeva 17, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 657875.
gnc-49119

Pesek Ana, Zlatoličje 11/l, Starše, zava-
rovalno polico, št. 331971, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnn-49258

Prepeluh Borut, Kamnoseška 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 620098, izda-
la zavarovalnica Tilia. gny-49747

Semelbauer Alenka, OF 12, Izola - Isola,
zavarovalno polico, št. PV-2 0006353.
gnw-49149

Stanonik Jure, Podlubnik 162, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 340962, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnu-49126

Tratnik Simona, Kardeljev trg 5, Velenje,
zavarovalno polico, št. 276927, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnc-49194

Vujović Dragan, Dr. B. Magajne 12, Di-
vača, zavarovalno polico, št. 0781182, iz-
dala zavarovalnica Adriatic d.d., PE Postoj-
na. gnu-49376

Spričevala

Albreht Jure, Poljska pot 6, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnb-49545

Alić Kasim, Cesta dveh cesarjev 108/h,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Borisa Kraig-
herja Maribor, Šola za dimnikarje, izdano
leta 1975. gnr-49754

Antončič Darko, Drska 56, Novo mesto,
letno spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, poklicna elektro
šola, izdano leta 1982 in 1983.
gnm-49484

Anžur Luka, Kolodvorska ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnr-49579

Bahor Jože, Ulica 1. maja 4, Metlika,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem Novo mesto. gnu-49551

Belovari Đuro, Gradiška 61, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu De-
lovodske strojne šole Maribor, izdano leta
1979. m-389

Bizjak Karmen, Šibeniška ulica 19/a, Aj-
dovščina, spričevalo 2. letnika Agencija Tol-
minska - smer natakar, izdano leta 1998.
gnk-49561

Božič Jasminka, Generala Levičnika 56,
Koper - Capodistria, spričevalo 3. in 4. let-
nika ter diplomo Srednje medicinske šole
Piran, izdano leta 1983 in 1984.
gnp-49710

Brezovšek Simon, Na lipico 4, Šentjur,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje,
smer elektrotehnik elektronik, izdano leta
1999. gnv-49625

Bučar Albina, Jelše 20, Leskovec pri Kr-
škem, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano
leta 1988. gnz-49696

Bučar Tomaž, Lutrško selo 2, Otočec,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠTZU Novo
mesto, izdano leta 1983 in 1984.
gnw-49324

Butinar Milan, Pregarje 16/a, Obrov, za-
ključno spričevalo Šole za prodajalce Nova
gorica, izdano leta 1968. gni-49638

Cvar Karmen, Zamostec 33, Ribnica,
spričevalo 2. letnika ŠC PET, izdano leta
1998. gnp-49656

Čakš Kristina, Cankarjeva 1, Šmarje pri
Jelšah, zaključno spričevalo Srednje eko-
nomske šole v Celju - smer ekonomski te-
hnik, izdano leta 1980, na ime Verzelak
Krista. gnv-49300

Čarman Alojzij, Spodnje Pirniče 15,
Medvode, diplomo in indeks Srednje šole
za elektrotehniko, indeks izdan 1983, di-
ploma izdana 1987. gni-49267
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Časar Jože, Robindvor 47, Dravograd,
indeks, št. 22040600, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gng-49165

Čeak Miha, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1998. gng-49415

Čehovin Bojana, Sončna pot 5, Izola -
Isola, spričevalo Pedagoške in naravoslov-
ne šole Koper, izdano leta 1983.
gng-49619

Čerpnjak Mirko, Lipovci 61, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ko-
vinarske šole Murska Sobota, št. 695.
gnl-49160

Čmak Ivica, Čopova 3, Žalec, spričevalo
3. letnika Vzgojiteljske šole v Celju, izdano
leta 1978. gnx-49548

Čuden Martina, Bohinjska Češnjica 21,
Srednja vas v Bohinju, spričevalo od 1 do
3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Gostinske srednje šole Bled. gnv-49550

Ćehić Adis, Frankovo naselje 155, Škof-
ja Loka, spričevalo o končani OŠ Cvetka
Golarja v Škofji Loki, izdano 15. 6. 1995.
gnw-49574

Debelak Uroš, Ul. Franja Žagarja 4, Šent-
jur, spričevalo o končani OŠ Hruševec, iz-
dano leta 1997. gne-49442

Debevec Ivan, Mušičeva ulica 6, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1983. gnt-49627

Dečman Tinkara, Cankarjeva 31/a, Ra-
dovljica, spričevalo 3. letnika Srednje zdrav-
stvene šole Jesenice, izdano na ime Stare
Tinkara. gnw-49374

Dizdarević Denis, Tepe 36, Polšnik, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole, izdano leta 1999. gnd-49768

Djorgovski Sandra Stanislava, Šentilj
11/a, Šentilj v Slov.goricah, spričevalo 3.,
4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1994 in 1995. m-380

Dolar Bojana, Gotovlje 78/c, Žalec, po-
trdilo o opravljenme strokovnem izpitu, iz-
dano na Ministrstvu za šolstvo in šport Ljub-
ljana, leta 1998. gnq-49255

Dolinar Domen, Frankovo naselje 137,
Škofja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje ekonomske in upravno administrativne
šole Kranj, izdano leta 1997 in 1998.
gnl-49535

Dolinar Sabina, Zoisova ulica 16, Dom-
žale, indeks, izdala Srednja trgovska šola
leto izdaje 1986, izdan na ime Sitar Sabina.
gnc-49673

Dragan Miha, Ivana Turšiča 1, Sežana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela v Sežani, oddelek Gimnazije, iz-
dano leta 1992/93. gnp-49431

Drek Ibrahim, Lendići, Jajce, BIH, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje rudar-
ske šole v Zagorju, poklic rudar kopač, iz-
dano leta 1983. gnp-49506

Drevenšek Robert, Kungota pri Ptuju
154, Kidričevo, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje kmetijske šole Ptuj, izdano leta
1994. gng-49365

Drole Prosen Urška, Cesta revolucije
1/b, Jesenice, spričevalo 4. letnika Sred-
nje zdravstvene šole Jesenice, izdano leta
1979. gnm-49684

Eržen Andreja, Goričane 39/a, Medvo-
de, spričevalo 3., 4. letnika in diplomo Sred-

nje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 1986 in 1987. gng-49540

Frelih Rok, Zabreznica 46, Žirovnica, in-
deks, št. 32005123, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta v Ljubljani. gnf-49416

Furlan Andreja, Prvačina 200, Dornberk,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šo-
le Nova Gorica, izdano leta 1995.
gnf-49541

Furman Vili, Letališka 50, Hoče, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1976 in 1977.
m-385

Gabrovec Suzana, C.M.D. 10, Ptuj, spri-
čevalo 4. letnika Zdravstvene šole Maribor,
izdano leta 1983. m-370

Gašperlin Alenka, Dvorje 64, Cerklje na
Gorenjskem, letno spričevalo Srednje trgov-
ske šole Kranj, poklic ekonomsko komerci-
alni tehnik, izdano leta 1992, 1993 in 1994.
gni-49163

Gliha Maja, Šukljetova 11, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2000. gnl-49685

Gnidovec Andrej, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemij-
ske šole in gimnazije Aškerčeva, izdano leta
1998. gne-49567

Gojak Borut, Gradnikova 2, Koper - Ca-
podistria, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole SEDŠ Koper, smer ekonomski tehnik.
gno-49157

Gojić Jasminka, Pivška ulica 5, Postoj-
na, spričevalo 1. letnika Srednje strojne šo-
le, izdano leta 1984, izdano na ime Gavra-
nić Jasminka. gnf-49716

Golob Luka, Sneberško nabrežje 42,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1998. gnr-49404

Golob Marija, Šmarjeta 61/a, Šmarje-
ške Toplice, spričevalo 4. letnika Tehnične
šole za kemijsko, matalurško, rudarsko in
papirno stroko v Ljubljani, izdano leta 1975,
izdano na ime Kaplar Marija. gnt-49602

Golob Marija, Šmarjeta 61/a, Šmarje-
ške Toplice, maturitetno spričevalo Tehni-
ške šole za kemijsko, rudarsko, lesno in
papirno stroko v Ljubljani, izdano leta
1975, izdano na ime Kaplar Marija.
gnp-49606

Golob Tadej, Jakopičeva 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vide Pregarc v
Ljubljani, izdano leta 1979. gnm-49209

Hafner Boštjan, Tavčarjeva ulica 15,
Škofja Loka, diplomo Srenje šole elektrote-
hniške in kovinarsko predelovalne usmeri-
tve Kranj, izdana leta 1990. gnj-49262

Hakl Iztok, Lendavska 15, Murska So-
bota, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Murska Sobota, št. 7/1981-82.
gnm-49159

Helbl Srečko, Prisoja 7, Radlje ob Dravi,
zaključno spričevalo Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 1988. gnh-49439

Hercog Janez, Pristava 20/a, Črna na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem, izdano leta 1996.
gnd-49268

Hodžić Samir, Ljubljana, Ljubljana, di-
plomo Srednje gradbene šole Ivana Kavči-
ča v Ljublajni, št. 163, izdana leta 1989.
gnb-49620

Hohšteter Milena, Lipa 1/a, Beltinci, za-
ključno spričevalo Srednje ekonomske šole

Murska Sobota, izdano leta 1994.
gnn-49208

Horjak Matjaž, Ljubljanska cesta 4, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika,
št. 375/12 ter spričevalo o zaključnem izpi-
tu, št. III-375/12 Srednje policijske šole,
izdano leta 1992 in 1993. gnt-49556

Horvat Štefan, Mačkovci 45/b, Mačkov-
ci, diplomo Srednje ekonomske šole Mur-
ska Sobota, št. TR-18/83, izdana 14.11.
1983. gny-49697

Iglič Jure, Ulica Janeza Puharja 1, Kranj,
spričevalo 4. letnika SKCPŠ Škofja Loka,
izdano leta 1996. gno-49182

Ilić Nataša, Ulica 28. maja 67, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1999.
gnp-49760

Jamnikar Mateja, Ul. Lojzeta Hrovata 7,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
srednješolski center v Ljubljani, izdano leta
1992, izdano na ime Potrebuješ Mateja.
gno-49382

Japelj Hinko Henrik, Vel. vas 13, Lesko-
vec pri Krškem, diplomo Tehniške šole Kr-
ško. gnk-49586

Jugovic Janez, Frankovo naselje 69,
Škofja Loka, spričevalo o končani OŠ Cvet-
ko Golar, izdano leta 1998. gnq-49155

Kastelic Metka, Opekarska cesta 22,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šole za obli-
kovanje - odsek za modno oblikovanje, iz-
dano leta 1980, izdano na ime Denša Me-
ta. gne-49667

Kaurin Jasna, Škapinova 7, Celje, spri-
čevalo o končani OŠ Fran Roš, izdano leta
1993. gnz-49296

Kavčič Aljoša, Detelova 3, Kranj, letno
spričevalo Srednje elektro in strojne šole
Kranj, smer računalniški tehnik, izdano leta
1999/2000. gnq-49380

Klančnik Saša, Žabarjeva ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Srednje agroživilske šole,
izdano leta 1982 in 1983. gnw-49774

Klas Pardo, Oljčna pot 17/a, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje pomorske šole. gnd-49643

Klavora Samo, Zoisova 13, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1999. gny-49772

Kneževič Mato, Kralja Tomislava 315,
Suhopolje, Hrvaška, spričevalo 3. letnika in
diplomo Srednje gradbene poklicne šole,
izdano leta 1983. gnf-49691

Kocin Barbara, Savska cesta 20, Jese-
nice, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Jesenice. gnb-49120

Kociper Jožef, Gajska 38, Odranci, di-
plomo II. stopnje Fakultete za organizacij-
ske vede Kranj, izdana leta 1994.
gnx-49248

Korenjak Nikolaj, Drapšinova ulica 17,
Celje, indeks, št. 0690023, izdala Visoka
šola za socialno delo. gnw-49549

Korošec Nuša, Slovenska ulica 7, Mur-
ska Sobota, spričevalo o končani OŠ Mur-
ska Sobota, izdano leta 1999. gny-49547

Kosmač Špela, Cesta maršala Tita 96,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jesenice, smer zdravstveni tehnik, izdano
leta 1998. gnt-49256

Kostrevc Stanislav, Breška vas 5, Šen-
tjernej, indeks, št. in spričevalo 4. letnika
Srednje šole tehničnih in zdravstvene usme-
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ritve Boris Kidrič Novo mesto, izdana leta
1985. gnb-49724

Košan Marjetka, Mariborska cesta 79,
Selnica ob Dravi, indeks, št. 30005869,
izdala Visoka zdravstvena šola Maribor.
m-374

Kovač Jordan, Slap 1/a, Vipava, spriče-
valo Srednje šole Postojna - pridelava in
obdelava kovin, izdano leta 1996.
gny-49522

Kovačič Boštjan, Šegova 14, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniških in zdravstvene usmeritve Bo-
ris Kidrič Novo mesto, izdano leta 1991.
gnl-49485

Kragolnik Urška, Dunajska 101, Ljublja-
na, indeks, št. 18000614, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnk-49411

Kraševec Bojan, Tomišelj 1, Ig, diplomo
PTT SŠC Ljubljana, izdana leta 1985.
gnw-49399

Križaj Lea, Moste 11/k, Žirovnica, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice.
gne-49642

Krničar Mateja, Koroška cesta 16, Kranj,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje ekonomske in
upravno administrativne šole v Kranju, izda-
no leta 1992 in 1993. gnh-49164

Kuzma Monika, Šlajmerjeva ulica 1/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljub-
ljani, izdano leta 1998. gnr-49304

Lahota Jelisej, Dovje 102, Mojstrana,
spričevalo 3. letnika Srednje policijske šole
v Tacnu, izdano leta 1993. gno-49457

Lajevec Peter, Jakčeva ulica 43, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gnc-49269

Langus Boštjan, Pod hrasti 62, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Vič, izdano leta 1979. gnk-49736

Laznik Marija, Otiški vrh 126/a, Dravo-
grad, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne kmetijske šole, izdano leta 1980, izdano
na ime Kaiser Marija. gnt-49227

Lesar Erazem, Kosovelova 26, Ljublja-
na, indeks, št. 42243998, izdala ALU v
Ljubljani. gnc-49219

Lesar Matjaž, Pilonova ulica 55, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole, izdano leta 1994.
gnm-49309

Lesjak Miha, Poljane 5, Poljane nad Ško-
fjo Loko, spričevalo 4. letnika Srednje tek-
stilne šole v Kranju, izdano leta 2000.
gne-49492

Lovrič Damjan, Cesta 1. maja 23, Hra-
stnik, zaključno spričevalo Srednje promet-
ne šole v Mariboru, izdano leta 1998.
m-387

Maitz Jože, Rakičan, Cvetkova 12, Mur-
ska Sobota, spričevalo o končani 3. osnov-
ni šoli Murska Sobota, št. 8B-6/1983.
gny-49372

Marko David, Špičnik 41/a, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo SKSMŠ Ma-
ribor, šolsko leto 1992/93. m-362

Marković Davor, Jurčičeva 1, Koper -
Capodistria, zaključno spričevalo Trgovske
šole, izdano leta 1999. gnt-49202

Maselj Zoran, Šmarca, Kolenčeva pot 3,
Kamnik, diplomo Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdana leta 1989. gnu-49626

Matoh Martina, Dolenja nemška vas 66,
Trebnje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
ter diplomo št. I/351 Družboslovne in eko-
nomske srednje šole Novo mesto, izdano
leta 1986, 1987, 1988 in 1989.
gnj-49437

Mecl Alma, Prisoje 2, Koper - Capodis-
tria, spričevalo 3. letnika SZŠP, izdano leta
1998/99. gnb-49370

Medja Ernest, Čopova 5, Jesenice, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Jesenice.
gnu-49251

Meglič Mateja, Grahovše 23, Tržič, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tekstilne, obutve-
ne in gumarske šole Kranj. gns-49253

Mihelčič Miha, Maroltova ulica 9, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani. gnp-49756

Milaković Miran, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
železniške šole v Ljubljani, izdano leta 1985
in 1986. gnf-49566

Mirkovič Olivera, Titova 115, Senovo,
spričevalo 4. letnika Srenje ekonomske, na-
ravoslovne matematične in pedagoške dru-
žbolslovne šole Brežice, izdano leta 1989.
gno-49265

Moravec Andrej, Podklanec 7, Vinica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Črnomelj.
gno-49307

Mrak Tomaž, Krpanova ulica 14, Izola -
Isola, spričevalo 3. letnika Srednje policij-
ske šole v Tacnu, izdano leta 1996.
gnp-49385

Mujin Šefik, Cesta dveh cesarjev 108/h,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
1982. gns-49753

Nadvešnik Nevenka, Tirosek 17, Gornji
grad, spričevalo 2. letnika Srednje zdrav-
stvene šole, izdano leta 1991, izdano na
ime Sušnik Nevenka. gnd-49218

Nemec Jože, Lendavska 23/b, Murska
Sobota, spričevalo 3. letnika, št. 140-KT in
zaključno spričevalo, št. 24KT - CPŠ Mur-
ska Sobota, izdano leta 1980 in 1981.
gnn-49683

Novak Aleš, Dolenja vas 15, Otočec,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole grad-
bene usmeritve, izdano leta 1992/93 in
1993/94. gns-49378

Oberč Rok, Gorenje 64, Kočevje, in-
deks, št. 26103484, izdala FGG.
gnw-49174

Oberstar Jože, Mestni log II/35, Koče-
vje, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
lesne šole v Ljubljani, izdano leta 1988,
1989 in 1990. gnk-49686

Ocepek Oliver, Zbašnikova 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1998.
gni-49538

Ocvirk Maja, Hrvatini 52/a, Ankaran -
Ankarano, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Piran. gnt-49527

Okanović Emira, Brodarjev trg 5, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo, izdano leta 1995 in 1996.
gnn-49533

Okretič Mitja, Štantetova ulica 32, Mari-
bor, indeks, št. 25005836, izdala Fakulteta
za arhitekturo. gns-49578

Passero Jasmina, Tešanovci 17/a, Mo-
ravske Toplice, letno spričevalo Gimnazije

Murska Sobota, izdano leta 2000.
gnm-49709

Paučič Albina, Tešanovci 74, Moravske
Toplice, spričevalo 4. letnika Srednje kme-
tijske šole Rakičan, izdano leta 1974/75,
izdano na ime Novak Albina. gnd-49368

Paučič Albina, Tešanovci 74, Moravske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, št. 8/75,
izdano na ime Novak Albina. gne-49367

Pavlović Sladžan, Kardeljev trg 6, Vele-
nje, spričevalo 2. letnika Rudarske tehnič-
ne šole. gnh-49189

Peharc Ana, Za jezom 11, Tržič, spriče-
valo 1. in 3. letnika Srednje tekstilne šole
Kranj, izdano leta 1981 in 1983. gnr-49704

Petek Miha, Paličjak 24/a, Radenci, let-
no spričevalo 4. letnika Srednje policijske
šole, št. 372/13, izdano leta 1993.
gnq-49505

Peterlin Robert, Veliki Osolnik 31, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika PTT srednješol-
ski center v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnx-49398

Petrić Helena, Dolenji Leskovec 84, Bre-
stanica, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene šole v Novem mestu.
gnd-49318

Pirnat Sašo, Ronkova ulica 16, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu št.
23, izdala Kovinarska šola Ravne na Koro-
škem, smer strojni ključavničar, izdano leta
1981/82. gnh-49364

Planinšek Gregor, Glogovica 11, Gro-
suplje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole, izdano leta 1995 in 1996.
gnh-49489

Plohl Tanja, Senčak 9/b, Juršinci, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj - eko-
nomsko komercialni tehnik, izdano leta
1999. gnw-49524

Podobnik Janez, Pšata 92, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole, izdano leta
2000. gnd-49568

Pogačar Lea, Ulica bratov Greifov 24,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje pe-
dagoške in kulturne usmeritve Maribor, iz-
dano leta 1990. gnj-49241

Poldan Ivan, Krška vas 70, Krška vas,
spričevalo 3. , 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole -
smer kmetijski tehnik, izdano leta 1981 in
1982. gng-49565

Polič Claudia Albina, Sp. Korena 11/b,
Spodnji Duplek, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje glasbene in baletne šole v Maribo-
ru, izdano leta 1987 in 1988. m-382

Polšak Matej, Škapinova 11, Celje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole Ce-
lje. gnb-49520

Popič Peter, Raduše 16, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje kmetijske šole, izdano leta
1980. gnn-49658

Portir Miran, Šentiljska cesta 118, Mari-
bor, diplomo Srednje gradbene šole v Mari-
boru, izdana leta 1981. m-361

Primožič Jožica, Pot na Zali rovt 3, Tržič,
diplomo Srednje družboslovne šole.
gnh-49639

Purić Sandi, Samova 27, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje policij-
ske akademije v Tacnu, izdano leta 1993.
gns-49328
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Radišek Vinko, Orehovo 59/a, Sevnica,
maturitetno spričevalo Srednje tehnične šo-
le Krško, strojna smer, izdano leta 1976.
gnl-49360

Radojević Darko, Podlubnik 162, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1993. gnu-49676

Razboršek Dušan, Prisojna 10, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne in elek-
tro šole Trbovlje, izdano leta 1980.
gnp-49456

Razingar Martin, Redelonghijeva ulica
16, Ljubljana, maturitetno spričevalo Sred-
nje kemijske šole in gimnazije Aškerčeva v
Ljubljani, izdano leta 1999. gno-49557

Recer Peter, Podgorska pot 10, Kam-
nik, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gnr-49479

Resnik Janez, Ljubgojna 17, Horjul, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje policij-
ske šole, št. IV-386/22-95, izdano leta
1995. gnz-49746

Robič Iztok, Gosposvetska 4, Celje, di-
plomo SKSMŠ Štore. gnz-49521

Rošor Miran, Šolska cesta 19, Mislinja,
spričevalo o zaključnem izpitu RŠC Vele-
nje, tehniška elektro šola, smer jaki tok,
izdano leta 1977. gno-49257

Rozman Jasmina, Metelkova 7, Domža-
le, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Domžale. gne-49692

Rozman Katarina, Kersnikova 1, Vele-
nje, spričevalo 3. in 4. letnika Kmetijske in
gospodinjske šole Šentjur, izdano leta 1997
in 1998. gnw-49249

Rozman Simona, Novo polje cesta
XIII/14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, iz-
dano leta 1998. gnj-49512

Sivka Marjan, Sedejeva ulica 11, Nova
Gorica, diplomo št. III-352/158, izdala Ka-
detska šola za miličnike dne 2. 7. 1990.
gnf-49641

Smerkol Rok, Glinek 24, Škofljica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole tiska in papir-
ja, izdano leta 1997. gnn-49308

Smole Jožefa, Migolica 8, Mirna, spri-
čevalo 1. letnika SŠPTNU Novo mesto, obu-
tvena smer. gnv-49150

Smole Jožefa, Migolica 8, Mirna, spri-
čevalo 2., 3. in 4. letnika Gostinske šole
Novo mesto, smer kuharski tehnik.
gnu-49151

Smolej Slavko, Luže 22/a, Visoko, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Gimnazije Kranj, izdano leta
1992 in 1993. gns-49178

Sotlar Zlatko, Nad mlini 35, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Kadet-
ske šole za miličnike v Tacnu, izdano leta
1986. gnd-49493

Sukič Franc, Grad 116, Grad, spričeva-
lo 4. letnika Srednje poklicne in tehniške
šole Murska Sobota, št. 1-ETD 023.
gns-49153

Svetina Simona, Šmartno 96/b, Šmar-
tno pri Slov.Gradcu, letno spričevalo 2. let-
nika družboslovnega in kulturnega centra
srednjih šol Velenje,, izdano leta 1990/91.
gnj-49162

Svetličič Boštjan, Ob potoku 19, Vrhni-
ka, spričevalo 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole tehniških strok

Šiška, izdano leta 1994 in 1995.
gnm-49184

Šatur Danica, Ribnica na Pohorju 89,
Ribnica na Pohorju, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Gostinske šole Slovenj Gradec,
izdano leta 1980, izdano na ime Pređak
Danica. gng-49665

Šavs Samo, Pavšičeva 6, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Vide Janežič,
Poljane, izdano leta 1984. gnd-49118

Šepič Samo, Golnik 55, Golnik, spriče-
valo 3. letnika Srednje elektro in strojne
šole Kranj, izdano leta 1999. gnw-49224

Šerić Maja, Triglavska ulica 17, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1996 in 1997. gnv-49375

Šešerko Ljubo, Dogoška 59, Maribor,
spričevalo za vožnjo z viličarjem, izdano pri
Delavski univerzi v Mariboru, št. 35/91.
m-383

Šinkovec Nataša, Jakominova ulica 5,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3., 4. let-
nika in spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1993 in 1994. gnl-49735

Škerl Matjaž, Glinškova ploščad 3, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
gradbene šole, smer geodezija, izdano leta
1989 in 1990. gnl-49635

Škulj Aleš, Kolezijska ulica 36, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za trgovinsko de-
javnost Ljubljana, št. III/26, izdana 23. 6.
1983. gnt-49327

Šramel Bernarda, Dvor 6/a, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravne šole Celje. gnv-49700

Štolfa Ivan, Ivanji grad 23, Komen, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbe-
ne šole v Ljubljani - gradbeni tehnik.
gno-49707

Štupica Darja, Sodražica 122, Sodraži-
ca, letno spričevalo 3. letnika Gimnazije Ko-
čevje, ekonomski oddelek, izdano leta
1983. gnx-49373

Štupica Rožle, Jamova cesta 80, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu SŠDT v
Ljubljani, izdano leta 1996. gny-49447

Švigelj Anton, Zavrh pri Borovnici 5, Bo-
rovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
SKUŠ Domžale, izdano leta 1992.
gnn-49383

Tanko Alojz, Nemška vas 11, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gny-49722

Tavčar Andrej, Prešernova ulica 9, Ra-
dovljica, diplomo Srednje šole ekonomske
in družboslovne usmeritve Kranj, izdala 29.
6. 1989 v Kranju. gnf-49266

Tolar Bernik Irena, Pod Plevno 80, Škof-
ja Loka, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta
1980, izdano na ime Tolar Irena.
gnx-49148

Tolar Dora, Praprotno 20, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne PTT
šole, izdano leta 1977, izdano na ime Ha-
fner Dora. gnf-49291

Tolar Dora, Praprotno 20, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT srednje-
šolskega centra, izdano leta 1991.
gne-49292

Tomelj Jožica, Keršičeva cesta 16/a, Tr-
bovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-

nje trgovske šole Ljubljana, izdano leta
1994. gnn-49633

Toromanović Lirim, Hrašče 3, Postojna,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 1998.
gny-49147

Troha Jugovac Elizabeth, Valjavčeva 12,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za poslovno, finančno in trgovinsko de-
javnost - smer ekonomski tehnik.
gnj-49662

Trškan Luka, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1999. gnq-49755

Tržan Katarina, Podkraj del 80, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnn-49458

Turunčič Bojan, Jelovška 36/a, Bohinj-
ska Bistrica, spričevalo 3. letnika Tehnične
šole za lesarstvo v Ljubljani, izdano leta
1978. gnd-49543

Tusić Robert, Bilečanska 3, Ljubljana,
diplomo Gimnazije Moste, izdana leta 1992.
gnd-49418

Unetič Damjan, Slinovce 2, Kostanjevi-
ca na Krki, zaključno spričevalo Srednje šo-
le Krško - elektrotehnik, izdano leta 1997.
gns-49528

Valjavec Uroš, Kovorska cesta 31, Tr-
žič, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske in upravno-administrativne šole Kranj,
izdano leta 1997. gnc-49769

Vavpetič Marija, Podgorje 113, Kamnik,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje trgovske šole, izdano
leta 1998. gnv-49775

Verbole Irena, Župančičeva ulica 11,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za družbo-
slovje in splošno kulturo v Ljubljani, izdana
leta 1987. gne-49317

Vesel Sonja, Šumarjeva ulica 7, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1990, 1991, 1992 in
1993. gns-49303

Viharev Radoslava, Obrtniška cesta
13/a, Trbovlje, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole, izdano leta
1983, izdano na ime Didić Radoslava.
gnj-49562

Vitez Evita, Celovška cesta 123, Ljublja-
na, diplomo Srednje pedagoške , računal-
niške in naravoslovno matematične usmeri-
tve v Kranju, izdana leta 1987, na ime Ši-
menc Eva. gno-49261

Vodopivec Tanja, Smolenja vas 72, No-
vo mesto, diplomo Šolskega centra Novo
mesto - smer gradbeni tehnik, izdana leta
1988, na ime Volko Tanja. gng-49690

Vodušek Benjamin, Zg. Hoče 10/b, Ho-
če, zaključno spričevalo Srednje elektro rač.
šole, izdano leta 1999. m-376

Vozelj Blaž, Pernovo 17/a, Žalec, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole Ce-
lje, smer trgovec. gnr-49379

Vrbančič Anica, Dežno 5/b, Podlehnik,
diplomo PTT šole, št. I/1038, izdana leta
1993. gnu-49526

Vrbetič Ksimeroni, Tabor 15, Logatec,
indeks, izdala Srednja šola Postojna leto
izdaje 1983. gne-49217

Vrečič Bojan, Kupšinci 55, Murska So-
bota, spričevalo o zaključnem izpitu SSTŠ
Murska Sobota, izdano leta 1991.
gnj-49366
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Vrhovnik Alojz Rok, Utik 35/b, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole strokovnik strok Šiška, izdano leta
1992. gnm-49634

Zafred Mateja, Podvozna cesta 2, Porto-
rož - Portorose, spričevalo 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1995. gnd-49718

Zajc Zdenka, Savinjska cesta 4, Trbov-
lje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstve-
ne šole, izdano leta 1981, izdano na ime
Jamšek Zdenka. gnt-49302

Zakrajšek Gregor, Verd 87, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje le-
sne šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnz-49321

Zaman Vesna, Veliki Ločnik 36, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnq-49530

Zrim Stane, Suška cesta 54, Škofja Lo-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole elektrotehniške in kovinsko predelo-
valne usmeritve v Kranju, izdano leta 1991.
gnj-49737

Zupan Domen, Doslovče 26/c, Jeseni-
ce, spričevalo 5. letnik Srednje lesarske
šole, izdano leta 2000. gng-49715

Zupančič Maja, Gregčeva ulica 12, Men-
geš, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani. gnd-49593

Žaucer Mojca, Čadramska vas 7, Po-
ljčane, spričevalo 3. letnika Ekonomske šo-
le Ptuj, smer upravni tehnik, izdano leta
1998. gnv-49250

Žeželj Andrijan, Triglavska ulica 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1994.
gnf-49695

Žlender Mojca, Dobrina 52, Loka pri Žu-
smu, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole , št. 22/96. gno-49207

Žnidaršič Dušan, Ribno,Savska cesta
27, Bled, spričevalo 3. letnika Srednje poli-
cijske šole v Tacnu, izdano leta 1997.
gnz-49546

Žohar Martina, Cesta talcev 18/a, Vele-
nje, spričevalo 3. letnika Srednje pedago-
ške šole Celje, izdano na ime Delopst Mar-
tina. gnu-49651

Žolger Metka, Brezje 14/a, Poljčane,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Maribor,
izdano leta 2000. m-364

Žuvela Ines, Pahorjeva ulica 28, Koper -
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in družboslovne šole, izdano
leta 1984. gnw-49699

Ostali preklici

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA
d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, licenco,
št. 0001010/15 z dne 4. 11. 1997 za
avtobus TAM 190A 110P, reg. št. KR
B2-320, izdala GZS. gnl-49210

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ,
Ljubljanska cesta 22, Kranj, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1186034 in A 1073585. gnf-49516

Apat Mark, Cesta VIII/3, Velenje, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 229093. gny-49622

AVTO CELJE d.d., Ljubljanska cesta 11,
Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1119120. gnb-49570

Breskvar Borut, Privoz 5, Ljubljana, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-3987-00-99. gnj-49712

Brložnik Bogomira, Gregorčičeva 3/a,
Brežice, študentsko izkaznico, št.
22048140, izdala Fakulteta za šport.
gnh-49664

Cafuta Katja, Kale 23, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, študentsko izkaznico, št.
71000054, izdala Biotehniška fakulteta.
gne-49767

Černalogar Dušanka, Arhova 44, Idrija,
študentsko izkaznico, št. 15370, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gni-49713

DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1128614, št. šasi-
je ZFA 17600001223853. gnr-49629

DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1187940, št. šasi-
je ZFA 18800000111180. gnq-49630

DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1051990, št. šasi-
je ZAR93600000008947. gnp-49631

Djudjaj Tone, Cesta komandanta Stane-
ta 13, Medvode, delovno knjižico.
gnw-49674

Draganović Enes, Tkalska 3/b, Celje,
izjavo o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila, št. B 1019318. gno-49682

Dremelj Mateja, Černivčeva ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-49381

Ferbežar Jože, U.H.M. 6, Kočevje, de-
lovno knjižico, ser. št. 84876, reg. št.
4371. gnc-49544

Finc Saša, Na klancu 10, Ivančna Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 19346596,
izdala Ekonomska fakulteta. gno-49732

Folnovič Tomo s.p., Meljski dol 30, Ma-
ribor, licenco za opravljanje javnega prevo-
za stvari, št. 5856/5790-LM74/1998, iz-
dana 19. 1. 1998. gnq-49705

Gaber Bernardka, Sveti Jurij 116, Roga-
šovci, delovno knjižico, reg. št. 55858, iz-
dala UE Murska Sobota. gnb-49670

Gašperčič Alenka, Čezsoča 124, Bovec,
študentsko izkaznico, št. 15338, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gnh-49714

Gosak Blanka, Ljubljanska 102, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 81528417.
m-369

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, preklicuje
pridobljeno licenco za javni prevoz stvari v
notranjem prostem cestnem prometu, pre-
voz oseb za lastne potrebe v notranjem pro-
stem cestnem prometu in prevoz stvari za
lastne potrebe v notranjem cestnem prome-
tu št. 0002097/34 z dne 16. 3. 1998, za
vozilo znamke Hyundai, reg. št. NM
D5-682. Ob-44853

Gracin Nikola, Ključarovci 42, Križevci
pri Ljutomeru, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1029762.
gni-49663

Hodžič Damir, Ulica pregnancev 14,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gng-49315

Hribernik Dušan, Partizanska pot 7, Me-
žica, delovno knjižico. gnm-49659

IMP KLIMA d.o.o., Vojkova 4, Idrija, li-
cenco št. 2056/26 za vozilo Zastava 80.12
AD z reg. oznako GO M1-595 in vozilo Mer-
cedes benz atego 818 z reg. oznako GO
C6-571. gns-49728

Janežič Marko, Klanec 34, Škofljica, de-
lovno knjižico. gnk-49211

Jolić Davor, Gubčeva 11, Ilirska Bistri-
ca, licenco za vozilo FAP 1213-42, reg.
oznaka KP H3-002. gnz-49554

Jošt Špela, Pod gozdom 6/32, Grosup-
lje, študentsko izkaznico, št. 19349236,
izdala Ekonomska fakulteta. gnn-49183

Jugovic Janez, Frankovo naselje 69,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnp-49156

Kadunc Teja, Kersnikova 1, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 0513, izdala Vete-
rinarska fakulteta v Ljubljani. gnx-49323

Kaše Tomaž, Čeče 101/a, Hrastnik, de-
lovno knjižico. gnt-49252

Kavaš Marija, Štefana Kovača 15,
Odranci, delovno knjižico. gnz-49196

Kerčmar Štefan, Černelavci , Pušča 90,
Murska Sobota, delovno knjižico, ser. št.
0214349. gnd-49518

Kern Gregor, Zajčeva cesta 11, Komen-
da, delovno knjižico. gnp-49181

Klaneček Anton, Resljeva 35, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1097061. gnf-49216

Kocjančič Marija, Pristaniška 29, Koper
- Capodistria, delovno knjižico. gnc-49144

LANSER d.o.o., Brezje 16, Dob, origi-
nalno žigosano kopijo licence, št. 1963/43
z dne 18. 5. 1998 za tovorno vozilo z reg.
tablico LJ E1-07L. gni-49329

Lapanović Josiš, Kotarjeva 11, Šentjer-
nej, delovno knjižico. gnt-49152

LB Leasing Koper d.o.o., Ferrarska
10/II, Koper - Capodistria, vpisni list za čoln
št. 02/03-1762-91-94, za čoln z označbo
KP 2955, izdan v Kopru dne 11. 4. 1994.
gnm-49734

Lesar Erazem, Kosovelova 26, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 42243998,
izdala ALU v Ljubljani. gnb-49220

Lovrenčič Veronika, Zg. Duplek 192,
Spodnji Duplek, delovno knjižico, št.
10137. m-378

M - TRANS, Podgorje 36/a, Kamnik,
overjeno kopijo licence, št.
008099/10939-ZR25/1999 z dne 16. 3.
1999 za vozilo VW LT 46-2,5 TDI z reg.
tablico LJ 76 - 39F. gnu-49701

Magajna Matej, Privoz 17/a, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. AA 000004, izdalo
Ministrstvo za okolje in prostor. gnh-49214

Marhold Janez, Pregljeva ulica 10, Mari-
bor, delovno knjižico. m-365

Marinič Marjana, Jamna 20/a, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, delovno knjižico. gnk-49336

Maroševič Maša, Preglov trg 13, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 16144, izdala
FDV v Ljubljani. gnv-49450

Mehmeti Muhamet, Jurančičeva 1, Ma-
ribor, delovno knjižico, št. 5295, izdala UE
Maribor. m-388

Melink Jure, Jelenčeva 6/a, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 19354696, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gny-49222

Mezgec Matjaž, Goliev trg 10, Trebnje,
delovno knjižico. gnt-49177

Mlakar Teja, Ilešičeva ulica 15, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 18000777,
izdala Filozofska fakulteta. gnn-49758
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Narat Martin, Podgorje 76, Kamnik, cer-
tifikat licence št. 008154, izdala 16. 3.
1999 z veljavnostjo do 16. 3. 2004 in over-
jeno kopijo licence za tovorno vozilo Zasta-
va, z reg. LJ 45-264. gns-49128

Novak Igor, Plečnikova 7, Maribor, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1226/85/86. gnl-49185

Pecelj Goran, Marezige 30, Marezige,
delovno knjižico. gnm-49334

Pečenik Ivan, Tomačevo 45/a, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana, št. 3891.
gnt-49402

Perovič Vesna, Staneta Severja 8, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 43000845,
izdala Akademija za glasbo. gns-49603

Planko Drago, Hotunje 24/b, Ponikva,
delovno knjižico. gnm-49384

Podletnik Branko, Shakespearova 2,
Maribor, delovno knjižico, št. 48179/82.
m-384
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Prelec Viktorija, Gerlinci 49, Cankova,
delovno knjižico, reg. št. 48516.
gne-49517

Rajer Katarina, Jemčeva 42, Trzin, de-
lovno knjižico. gnt-49752

Rakuša Miran, Pečarjeva ulica 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnn-49558

Rikić Millan, Preglov trg 11, Ljubljana,
preklic inštruktorskega vozniškega dovolje-
nja, izdano na ime Milan Millan, objavljen v
Ur. l. RS, št. 40/1999. gnh-49276

Rodvajn Maksimiljan, Žitkovci 13, Do-
brovnik - Dobronak, delovno knjižico.
gnw-49624

Sovič Jože, Planinska 9, Lesce, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1007781. gno-49332

Škrabanja Marija, Sava 60, Litija, potrdi-
lo o opravljenem tečaju za točajko, izdala
Srednja gostinska šola v Ljubljani.
gnq-49259

Štruc Elina, Brilejeva 4, Ljubljana, delov-
no knjižico. gnh-49564

Turk Mojca, Rudarsko naselje 8, Koče-
vje, delovno knjižico, reg. št. 14705, ser.
št. SA 1540500, izdana 9. 6. 1987 v Koče-
vju. gnc-49369

Tušek Drago, Grad 191, Grad, delovno
knjižico, reg. št. 30215, ser. št. 182168,
izdana 8. 3. 1978 v Murski Soboti.
gnr-49154

Urošević Maja, Langusova ulica 52, Ra-
dovljica, študentsko izkaznico, št. 3711, iz-
dala Naravoslovno tehnična fakulteta v Ljub-
ljani. gnb-49195

Zabukovec Eva, Bločice 2/a, Grahovo,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnd-49322

Zorzut Vladimir, Ulica XXX.divizije 14,
Portorož - Portorose, evidenčni list za čoln,
št. 01/03-314/1995, izdan 14. 6. 1995.
gnz-49158
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