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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

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

Ob-45064
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska
7, telefaks 300-99-37.

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

3. (a) Kraj dobave: AC baza Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: AC Višnja Gora–Bič, AC ba-
za Ljubljana–izpostava Dob, mehaniza-
cija in vozila:

3. prikolica s signalno tablo za zapira-
nje prometnega pasu, količina: 1 kom, ori-
entacijska vrednost: 2,300.000 SIT/kom;

4. prikolica s signalno tablo za ozna-
čevanje delovišča, količina: 1 kom, orienta-
cijska vrednost: 2,100.000 SIT/kom;

7. univerzalno delovno vozilo, moč
motorja minimalna 110 kW, skupne dov.
mase ca. 11 t, količina: 1 kom, orientacij-
ska vrednost: 24,000.000 SIT/kom;

7.b stranski rezkar snega, količina: 1
kom, orientacijska vrednost: 5,000.000
SIT/kom.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za vsako postav-
ko posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,400.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej
točko 3.b.

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. 0512/3-308/75-99 Ob-45096
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 29. 10. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 9 ve-
ljavnih ponudb, od katerih so bile na javnem
odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti izlo-
čene 3 ponudbe. Pri ocenjevanju ostalih
popolnih ponudb je naročnik upošteval vsa

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 47-88-439, faks 47-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 18. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
18. 4. 2001 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Višnja Gora–Bič, AC baza Ljubljana–
izpostava Dob, mehanizacija in vozila“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 4. 2001
ob 9. uri, na naslovu: Družba za državne
ceste, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sejna
soba št. 312/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-
nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1,002.000 SIT,
oziroma v primeru, da ponudnik ne ponuja
vseh razpisanih postavk, 3% od orientacij-
ske vrednosti za vsako posamezno postav-
ko in veljavnostjo 121 dni od datuma odpi-
ranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec
oziroma skupno nastopanje (joint venture)
z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Vladi-
mir Žerjav, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana, Nadzor
Ivančna Gorica, tel. 787-86-62, faks
787-86-64.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 27. 10. 2000, pod
št. Ob-37843, objava o izidu pa dne 2. 3.
2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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merila, podana v razpisni dokumentaciji (ce-
na, reference in finančno stanje ponudni-
ka), ter izbral najugodnejšega ponudnika,
kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

– za sklop 1 (izdelava, dobava in monta-
ža pisarniške in druge notranje opreme za
PP Ribnica): Bruma, d.o.o., Vrh polje 250,
1240 Kamnik,

– za sklop 2 (izdelava, dobava in monta-
ža pisarniške in druge notranje opreme za
PP Ravne na Koroškem): Bruma, d.o.o.,
Vrh polje 250, 1240 Kamnik.

6. (a) Kraj dobave:
– Policijska postaja Ribnica, Škrabčev

trg 5, Ribnica,
– Policijska postaja Ravne na Koroškem,

Prežihova 17, Ravne na Koroškem.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti in vgraditi: izdelava, dobava
in montaža pisarniške in druge notranje
opreme (mizarska oprema, stoli, ostala
oprema, zavese).

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: Bruma, d.o.o., v vrednosti

12,013.645 SIT z vključenim DDV,
– sklop 2: Bruma, d.o.o., v vrednosti

9,188.704 SIT z vključenim DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 16,581.206,53 SIT z vklju-

čenim DDV, 12,013.645 SIT z vključenim
DDV,

– sklop 2: 14,960.572,90 SIT z vklju-
čenim DDV, 9,188.704 SIT z vključenim
DDV.

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

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 77-78 z dne 24. 9. 1999, Ob-12182.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 110-1/00 Ob-44978
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. SCT, d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Primorje, d.d., Vipav-
ska 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja viadukta
6-2 Tržiška Bistrica in podvoza 3-5 v
priključku Zvirče na AC odseku Podta-
bor–Naklo.

7. Pogodbena vrednost
2.038,772.642,29 SIT.

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

2.252,284.215,66 SIT, 2.038,772.642,29
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 10. 11. 2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/00 Ob-44979
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis Nizke Gradnje, d.d.,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC odsek Pesnica–
Slivnica, pododsek AC Zrkovska cesta–
priključek Pesnica od km 10+847 do
km 17+150; gradnja mostu čez reko
Dravo.

7. Pogodbena vrednost
4.194,396.043,08 SIT.

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

be: 5.340,044.232 SIT, 4.194,396.043,08
SIT.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
73 z dne 18. 8. 2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 0512/3-308/13-7-00 Ob-44994
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za adaptacijo Policijske
postaje Koper – II. faza.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 13. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 12
veljavnih ponudb, od katerih sta bili na jav-
nem odpiranju ponudb zaradi nepopolnosti
izločeni dve ponudbi. Po javnem odpiranju
ponudb je naročnik iz nadaljnje analize po-
nudb za sklop 2 izločil dve ponudbi, ker
nista ustrezali vsem zahtevam iz razpisne
dokumentacije. Pri ocenjevanju ostalih po-

nudb je naročnik upošteval vsa merila, ki so
bila objavljena in podana v razpisni doku-
mentaciji (cena, finančno stanje ponudnika,
reference kadrov ter reference ponudnika
in morebitnega podizvajalca, kooperanta
oziroma poslovnega partnerja, certifikat ISO
9001) ter izbral najugodnejšega ponudni-
ka, kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za sklop 1, 2, 3 Anchi Inže-
niring, d.o.o., Sp. Brežnice 2, Poljčane.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija prostorov
Policijske postaje Koper – II. faza, in si-
cer po naslednjih sklopih:

– sklop 1 – gradbeno-obrtniška dela,
– sklop 2 – strojne instalacije,
– sklop 3 – električne instalacije.
Kraj izvedbe del: objekt PP Koper.
7. Pogodbena vrednost: 37,673.151,26

SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani

ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: izbran ponudnik nastopa s podiz-
vajalci v skupni višini 100% od ponudbene
vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 21,619.488 SIT brez DDV,

16,158.814,45 SIT brez DDV;
– sklop 2: 15,071.323 SIT brez DDV,

9,738.893,22 SIT brez DDV;
– sklop 3: 8,863.661,78 SIT brez DDV,

5,760.402,63 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 19 z dne 3. 3. 2000, Ob-22328.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

o izidu razpisa storitev

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

Št. 1/2001-1 Ob-44946
1. Naročnik, poštni naslov: Šolski cen-

ter Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, faks
03/587-41-57.

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

3. Datum izbire: 22. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila so enako kot so bila
objavljena v razpisni dokumentaciji. Izbrani
ponudnik je dobil največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hernaus, d.o.o., Kopališka
2, Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje šolskih in poslovnih prostorov, sku-
paj 19.040 m2.

7. Pogodbena vrednost: 28,770.202
SIT.

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

be: 29,537.894 SIT, 28,770.202 SIT.
11., 12.

Šolski center Velenje

Št. 110-1/00 Ob-44980
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: BP Lineal, d.o.o., Obrežna 1,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektov PGD, PZI in PZR Hajdina–
Ormož, odsek Markovci–Gorišnica.

7. Pogodbena vrednost: 68,494.648
SIT.

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

be: 74,813.841 SIT, 68,494.648 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 0512/3-308/74-7-99 Ob-44995
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za servisiranje birote-
hnične opreme, ki je izven garancijskega
roka.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
5. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): na javni razpis so prispele 4 veljavne in
popolne ponudbe. Pri ocenjevanju ponudb je
naročnik upošteval vsa merila, podana v razpi-
sni dokumentaciji (cena, razširjenost servisne
mreže, odzivni čas, čas odprave napak, od-
zivni čas za reševanje morebitnih reklamacij,
reference, garancija za opravljen servis in vgra-
jene rezervne dele, ter finančno stanje ponu-
dnika), ter izbral najugodnejšega ponudnika,
kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Ilir, d.o.o., Maurerjeva 29,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg del: izvajanje storitve je
servisiranje birotehnične opreme (foto-
kopirni stroji znamke Canon), ki je izven
garancijskega roka.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost: 15,000.000 SIT z vključe-
nim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Najvišja in najnižja ocenjena ponud-

ba: 98,25 točk, 75,63 točk.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999, Ob-12598.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4042-32/00 Ob-45028
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo za

gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

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

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

tev izbire): ponudbena cena, strokovna
usposobljenost delavcev, certifikat kakovo-
sti, kadrovska zasedba ponudnika, sposo-
bnost ponudnika, da opravi delo brez po-
dizvajalcev, izbran je ponudnik, ki je v sku-
pnem seštevku zbral najvišje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Varnost Ljubljana d.o.o., Sta-
ničeva 41, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje receptorske službe v prostorih mi-
nistrstva za obdobje enega leta.

7. Pogodbena vrednost: 6,346.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,068.600 SIT, 6,346.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 105 z dne
17. 11. 2000, št. objave 39013.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-45066
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

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

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije je izbrani najugodnejši ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geoinženiring, d.o.o., Dimi-
čeva 14, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: HC Ko-
per–Izola; geološko-geomehanske razi-
skave za nivo PGD.

7. Pogodbena vrednost: 20,530.384,56
SIT.

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

be: 27,735.370,46 SIT, 20,530.384,56
SIT.

11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Preklic
Ob-45063

Preklicujemo objavo predhodnega raz-
pisa za AC Klanec – Ankaran, odsek So-
cerb – Klanec, predor Kastelec (brez elek-

tro strojnega dela), objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001,
Ob-44618. Postopek se bo izvedel v skla-
du z objavo v Uradnem listu RS, št. 39 z
dne 12. 5. 2000, z vabili ponudnikom s
predhodno priznano sposobnostjo.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-44923
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-20-00, faks
02/449-23-79.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: nabava pisarniškega
materiala.

4. Kraj dobave: po poštah in upravi Poš-
te Slovenije, d.o.o.

5. Ocenjeni datum začetka javnega
naročila, če je določen: po podpisu po-
godbe.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Pošta
Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500
Maribor, kontaktna oseba Peter Hometer,
tel. 02/449-20-00, faks 02/449-23-79.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 3. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-44944
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje, izpostava Ljubljana, v poslovni
stavbi IMP, Dunajska 7 (tel. 01/300-99 59;
faks 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Lenart–Beltin-
ci, pododsek AC Vučja vas–Beltinci od
km 0,000 do km 11,200 z R 353 južna
zbirna cesta Murske Sobote – zahodni
krak.

Dolžina  1,2 km  z  priključnimi  ce-
stami,  deviacijami,  premostitvenimi
objekti  (1  most  in  6  prepustov),  ko-
munalnimi  vodi  (EE  vodi,  plinovod,
PTT  instalacije,  javna  razsvetlava,  se-
maforizacija,  KRS  instalacija  in  klic
v  sili),  regulacijami  in  odvodnjava-
njem.
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4. Kraj dobave: Vučja vas–Beltinci z
R 353 od km 0,000 do km 11.200 južna
zbirna cesta Murske Sobote. Pri Murski
Soboti.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: maj 2001. (rok izgrad-
nje je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v de-
lo.) Predvideva se,da se bo projekt izvajal
do aprila 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., Ulica Tal-
cev 24, 2000 Maribor, Rade Zeljkovič,
univ. dipl. inž. grad., tel. 02/234-32-18,
faks 02/234-32-25.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: financiranje izgradnje juž-
ne zbirne ceste je predvideno iz lastnih sred-
stev DARS-a.

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

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

DARS d.d.

Ob-44945
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; Izpostava Ljubljana, v poslovni
stavbi IMP, Dunajska 7 (tel. 01/300-99-59;
faks 01/300-99-75.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: A1 Šentilj–Koper, odsek
0037 Slovenska Bistrica–Slovenske Ko-
njice: viadukt Vrhole: sanacija desnega
objekta VA 076.

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

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

lahko zahteva dodatne informacije: Družba
za državne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana, Janez Kalan, univ. dipl. inž.
grad., tel. 01/309-42-30.

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

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

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

DARS d.d.

Št. 35101-77/98 Ob-45053
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj, ki bo

predvidoma naročeno v naslednjih 12 me-
secih: gradnja prizidka k osnovni šoli v
investicijski vrednosti 150,000.000 SIT.

4. Kraj gradnje: Duplica pri Kamniku.
5. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila: maj 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije: Od-
delek za družbene dejavnosti Občine Kam-
nik, Anton Kamin, tel. 01/831-81-05.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: gradnja se bo nadaljeva-
la v letu 2002.

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

Občina Kamnik

Št. 763 Ob-45060
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

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

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: do 8.000 ton naftnih de-
rivatov.

4. Kraj dobave: lastni in najeti rezervo-
arji v Republiki Sloveniji.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Kar-
men Verbovšek, Vida Trunk.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001.
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve

Št. 762 Ob-45062
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

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

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: zdravila in medicinski
pripomočki v vrednosti do 700 mio SIT.

4. Kraj dobave: lokacije na področju Re-
publiki Sloveniji.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Kar-
men Verbovšek, Vida Trunk.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001.
Zavod Republike Slovenije za blagovne

rezerve

Št. 091-4-1/01 Ob-45190
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta za: Inštitut za mikrobiologi-
jo, Inštitut za patologijo in Inštitut za sodno
medicino.

2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana, faks 01/543-77-01.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: kemikalije in laborato-
rijski material.

4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Me-
dicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo,
Zaloška cesta 4, Ljubljana, Inštitut za pato-
logijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut za so-
dno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Inštitut za
mikrobiologijo: Milena Mramor, ek., tel.
01/543-74-04, Inštitut za patologijo: Olga Sta-
niša, dipl. inž. kem. teh., tel. 01/540-30-42,
Inštitut za sodno medicino Olga Balažic, univ.
dipl. org., tel. 01/540-30-42.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 3. 2001.

Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta

Št. 0512/3-308/23-01 Ob-45196
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-25, tele-
faks 01/472-57-91.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: deli policijskih uniform.

4. Kraj dobave: Vodovodna 93/a, Ljub-
ljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 23. 3. 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Sku-
pne službe, Sekcija za finančne in material-
no-tehnične zadeve, Vodovodna 93/a, Ljub-
ljana, dodatne informacije: Bojan Šelih, tel.
01/472-56-22.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 3. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Preklic
Ob-45340

Preklicujemo objavo javnega razpisa za
oddajo javnega naročila po odprtem postop-
ku za nakup posameznih delov letne in zim-
ske carinske uniforme, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 8/01 z dne 2. 2.
2001, Ob-43127.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 2/B Ob-44925
1. Naročnik: Zdravstveni dom Lendava.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– laboratorijski material,
– zobozdravstveni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– laboratorijski material v vrednosti
9,000.000 SIT,

– zobozdravstveni material v vrednosti
9,000.000 SIT.

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

zaključka ali trajanje dobave: do 1. 4. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije:

– za laboratorijski material – Petričevič
Marija,

– za zobozdravstveni material – dr. Kul-
čar Rihard.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v 10 dneh po raz-
pisu v tajništvu zavoda.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na
ŽR 51920-603-32127.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno poslati ali
prinesti osebno na naslov: Zdravstveni dom
Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, v za-
pečateni ovojnici z jasno oznako “Ne odpi-
raj – ponudba”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2001 ob 12.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
bianko menica s pooblastilom za izpolnitev
in uporabo v višini 10% pogodbene vred-
nosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba o sku-
pnem nastopanju ter določitvi odgovorne
pravne osebe.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena in čas dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2001.

Zdravstveni dom Lendava

Št. 7 JN 7 2000 Ob-44940
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/256-94-44.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

medicinskih plinov:
a) tekoči medicinski kisik,
b) kisik v jeklenkah,
c) varilni plin,
d) mešanica plinov za difuzijo – testni

plini.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi celoto.

4. Kraj dobave: Bolnišnica Golnik –
KOPA.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od maja 2001 dalje, za čas 12 mesecev.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 4. 2001
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z gotovino na
blagajni bolnišnice ali na ŽR št.
51500-603-34158.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: tajništvo uprave, Ksenija Po-
držaj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 4. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
na upravi.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni po prejemu računa.

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

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: še 60 dni po odpiranju
ponudb, 8. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
jena cena, rok plačila in plačilni pogoji,.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 221 Ob-44952
1. Naročnik: Osnovna šola Venclja Per-

ka Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 58a,

Domžale.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
90.000 litrov.

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

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel.01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-221.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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: 18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

OŠ Venclja Perka Domžale

Št. 222 Ob-44954
1. Naročnik: Osnovna šola Janka Kersni-

ka Brdo.
2. Naslov naročnika: Brdo 5, 1225 Lu-

kovica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
75.000 litrov.

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

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel. 01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževa-
nje, Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

OŠ Janka Kersnika Brdo, Lukovica

Št. 223 Ob-44955
1. Naročnik: Osnovna šola Rodica, Dom-

žale.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13, Dom-

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

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
85.000 litrov.

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

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel. 01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-223.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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: 18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

OŠ Rodica, Domžale

Št. 224 Ob-44956
1. Naročnik: Osnovna šola Jurija Vege,

Moravče.
2. Naslov naročnika: Vegova 3, Morav-

če.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
80.000 litrov.

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

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel. 01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-224.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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 ponudb:
18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih Skupnosti
osnovnih šol, Ljubljanska c. 89, Domžale.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

OŠ Jurija Vege, Moravče

Št. 225 Ob-44957
1. Naročnik: Osnovna šola Preserje pri

Radomljah.
2. Naslov naročnika: Pelechova 83,

1235 Radomlje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
70.000 litrov.

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

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel. 01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-225.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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: 18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

OŠ Preserje pri Radomljah, Radomlje

Št. 226 Ob-44958
1. Naročnik: Osnovna šola Dob.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 7,

1233 Dob pri Domžalah.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
49.900 litrov.

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

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel. 01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-226.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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: 18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

OŠ Dob

Št. 227 Ob-44959
1. Naročnik: Vrtec Urša Domžale.
2. Naslov naročnika: Slamnikarska uli-

ca 26, 1230 Domžale, p.p. 82.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
32.000 litrov.

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

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel. 01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-227.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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: 18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

Vrtec Urša, Domžale

Št. 228 Ob-44960
1. Naročnik: Osnovna šola Domžale.
2. Naslov naročnika: Bistriška 19, 1230

Domžale.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
75.000 litrov.

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

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel.01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-228.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 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: 18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

OŠ Domžale

Št. 229 Ob-44961
1. Naročnik: Osnovna šola Mengeš.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 11,

Mengeš.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava ekstra lahkega kurilnega olja,
85.000 litrov.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za te-
hnično izobraževanje, Langusova 1, Ljublja-
na, tel. 01/24-16-200, faks 01/24-16-213,
kontaktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-229.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 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: 18. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Skupnosti osnovnih šol, Ljubljanska c. 89,
Domžale.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

OŠ Mengeš

Št. 2020-09-01-003 Ob-44964
1. Naročnik: Zavod za prestajanje kazni

zapora Ig in Zavod za prestajanje kazni za-
pora Maribor.

2. Naslov naročnika:
– ZPKZ Ig, Ig 136, Ig, tel. 01/286-41-10,

faks 01/286-22-79,
– ZPKZ Maribor, Vošnjakova cesta 16,

Maribor, tel. 02/290-96-10, faks
02/252-66-69.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– za ZPKZ Ig – utekočinjen plin propan

- butan:

Leto Količina (litrov)

2001 40.000
2002 60.000
2003 60.000

– za ZPKZ Maribor – utekočinjen plin
propan:

Leto Količina (litrov)

2001 70.000
2002 110.000
2003 110.000.

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

4. Kraj dobave:
– za ZPKZ Ig. ZPKZ Ig, Ig 136 Ig,
– za ZPKZ Maraibor: ZPKZ Maribor, Od-

prti oddelek Rogoza; Na pristavo 22, 2204
Miklavž na Dravskem polju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe za oskrbo posamične lo-
kacije so sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začet-
ka dobav je 1. 5. 2001 predvideni zaključek
dobav je 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija bo na voljo v tajništvu ZPKZ
Ljubljana pri Maji Verovnik. Dodatne infor-
macije je mogoče dobiti za ZPKZ Ig pri Šta-
lec Janezu, tel. 01/28-64-110, faks
01/28-62-279, za ZPKZ Maribor pri Go-
lob Rajku, tel. 02/29-09-96-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti vsak delovni dan
med 8. in 14. uro do dneva odpiranja po-
nudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 9. ure do 5. 4. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za prestajanje kazni za-
pora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 4. 2001 ob 10. uri
na sejni sobi Zavoda za prestajanje kazni za-
pora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čno zavarovanje bo izvedeno z menico.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo blaga bo izvedeno v roku 30 dni od pre-
jema računa.

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): če bo ponudbo pre-
dložila skupina izvajalcev, naročnik ne bo za-
hteval, da se povežejo v kakšno pravno for-
malno obliko, da bi predložili kupno ponudbo.

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

ki so opredeljeni v 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih naročnik ne postavlja do-
datnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: minimalni rok do kate-
rega mora veljati ponudba je trideset dni, šte-
to od dneva odpiranja ponudb. Ponudnik
lahko v ponudbi navede daljši rok veljavno-
sti ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je najnižja cena ob
upoštevanju vseh popustov.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije o naročilu ponudniki lah-
ko dobijo za ZPKZ Ig pri Štalec Janezu, Za-
vod za prestajanje kazni Ig, Ig 136, Ig, tel.
01/28-64-110, faks 01/28-62-279 oziroma
za ZPKZ Maribor pri Golob Rajku, tel.
02/29-09-96-10, faks 02/25-26-664.

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

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

Zavod za prestajanje kazni zapora Ig
Zavod za prestajanje kazni zapora

Maribor

Št. 618 Ob-44997
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

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

1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 14.000
ton navadne pšenice (Triticum Vulgare)
letnik 2000 po sklopih:

– 3.500 t za skladišče v Ljubljani,
– 10.500 t za skladišče v okolici Nove-

ga mesta.
Kakovost pšenice mora ustrezati najmanj

naslednjim vrednostim:
– hektoliterska teža: najmanj 75 kg/hl,
– surove beljakovine: najmanj 11,5%,
– vlaga: največ 14%,
– sedimentacijska vrednost: najmanj 35,
– padajoče število: najmanj 220,
– primesi: največ 6% (sito 2 mm),
– brez naklitih zrn, brez plesni in neoku-

žena z živimi škodljivci (žižki) ter brez pesti-
cidov in strupenih snovi,

– največ 1 ppm plesni VOMITOXIN.
Ob prevzemu se neto količina pšenice

preračuna na 13% vlage in 2% primesi.
Najmanjša ponujena količina je 3.500

ton pšenice za posamezen sklop.
Ponudnik lahko predloži ponudbo za:
– dobavo celotne količine 14.000 ton

pšenice za obe skladiščni lokaciji (ponudba
mora biti pripravljena ločeno za vsak sklop
posebej) ali

– za del posameznega sklopa.
Komisija bo ocenjevala in vrednotila vsak

sklop posebej.
Po ocenitvi ponudb Zavod RS za blagovne

rezerve sklene pogodbo z enim ali več ponu-
dniki, z najugodnejšo kombinacijo ponudb.

4. Kraj dobave: skladišči Zavoda RS za
blagovne rezerve v Republiki Sloveniji (Ljub-
ljana, okolica Novega mesta).

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

zaključka ali trajanja dobave: od sprejetja
sklepa o oddaji naročila do najkasneje do
22. 6. 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod Repu-
blike Slovenije za blagovne rezerve, 1000
Ljubljana, Dunajska 106/VII oziroma VIII,
tel. 01/58-97-300.

Kontaktni osebi: Dušan Šelih (tel.
01/58-97-327) in mag. Andreja Znoj (tel.
01/58-97-363).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo za-
interesirani ponudniki dvignejo s potrdilom o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije v vi-
šini 5.000 SIT, katerega plačajo z virmanom
na žiro račun Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, št. 50101-603-402300 s
pripisom “Javni razpis za dobavo pšenice” ali
pri blagajni Zavoda RS za blagovne rezerve.
Znesek plačila razpisne dokumentacije vklju-
čuje 19% DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 6. 4. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, 1000 Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII, soba 1, pisno v zaprti ovojnici
s pripisom “Ponudba za dobavo pšenice –
Ne odpiraj!”, z navedbo številke objave jav-
nega razpisa in na hrbtni strani z označenim
naslovom ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 4. 2001 ob 11. uri,
v prostorih Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
sejna soba, VII. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1% od ponujene vre-
dnosti z veljavnostjo do 22. 6. 2001.

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): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotavljanje finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. – 43. členu za-
kona o javnih naročilih:

1. ponudnik je finančno in poslovno spo-
soben, če:

– ima število dni blokad žiro računa v
preteklih šestih mesecih enak nič (zap. št.
6 v obrazcu BON 2, zap. št. 5 v obrazcu
BON 3 oziroma potrdilo poslovne banke);

– so njegovi prihodki od prodaje v zad-
njem bilančnem obdobju najmanj dvakrat
večji od vrednosti ponudbe (zap. št. 8 v
obrazcu BON 1, zap. št. 11 v BON 3 in zap.
št. 13 v obrazcu Podatki iz bilance uspeha);

2. plačilni rok: najmanj 30 dni;
3. dostava pšenice: fco razloženo v skla-

diščih Zavoda najkasneje do 22. 6. 2001;
4. kakovost pšenice mora ustrezati naj-

manj v točki 3b opredeljenim vrednostim;
5. ponudnik predloži seznam najmanj

treh opravljenih dobav pšenice v zadnjih treh
letih, ki morajo biti večje od 3.500 t;

6. ponudnik predloži podatke o številu
zaposlenih in kadrovski strukturi;

7. ponudnik predloži potrdilo o poreklu
blaga in letniku pridelave;

8. ponudnik predloži ustrezno bančno
garancijo za resnost ponudbe in izjavo ban-
ke, da bo dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene vrednosti z rokom zapadlosti najmanj
14 dni po preteku roka za izpolnitev pogod-
benih obveznosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: do 22. 6. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 17. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudbe:
1. merilo = cena 87%,
2. merilo = kakovost 7%,
3. merilo = plačilni pogoji 3%,
4. merilo = ponujena celotna količina

3%.
Končna ocene posamezne ponudbe bo

izračunana po naslednji formuli:
Ocena = cena (1 – (Σ meril 2, 3, 4

v %/100))
(izbrana je ponudba, ki doseže najnižjo

oceno)
Kakovost:
– količine surovih beljakovin (pogoj

11,5%)

Količine surovih Merilo v %
beljakovin v %

11,6–12 1
12,1–12,5 2
12,6–13 3
nad 13 4

– padajoče število (pogoj 220)

Padajoče število Merilo v %

221–239 1
240–269 2
nad 269 3

Plačilni pogoji (pogoj 30 dni):

Plačilni pogoji (št. dni) Merilo v %

31–45 1,5
nad 45 3

Ponujena celotna količina:

Ponujena količina (t) Merilo v %

manj kot 14.000 0
14.000 3

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Zavod si pridržuje pravico, da v kate-
rikoli fazi postopka javnega naročila odstopi
od oddaje javnega naročila, če glede na
določbo 4. člena Zakona o javnih naročilih
v tem primeru ne more zagotoviti najbolj
gospodarne porabe sredstev glede na na-
men in predmet javnega naročila.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Dušan Šelih (tel. 58-97-327) in
mag. Andreja Znoj (telefonska številka
01/58-97-363).

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bila objavljena: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 3. 2001.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 1/3/2001 Ob-45001
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: brizge,
igle, katetri, kanile, tubusi, maske, son-
de, osebna zaščitna sredstva, opornice,
ostali potrošni material, material za ste-
rilizacijo, inštrumentarij in razkužila.

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

1. sklop: brizge, igle, katetri, kanile, tu-
busi, maske, sonde (100% razpisanih vrst
blaga),

2. sklop: osebna zaščitna sredstva
(100% razpisanih vrst blaga),

3. sklop: opornice, ostali potrošni mate-
rial (100% razpisanih vrst blaga),

4. sklop: material za sterilizacijo (100%
razpisanih vrst blaga),

5. sklop: inštrumentarij (100% razpisanih
vrst blaga),

6. sklop: razkužila (100% razpisanih vrst
blaga).

4. Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
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 razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka 02 28-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 4. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, vlo-
žišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 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. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj
60 dnevni plačilni rok.

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.
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14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 1. 7. 2001, do 9. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1.
sklop (cena 60%, kvaliteta 30%, reference
10%); 2.sklop (cena 80%, kvaliteta 20%);
3. sklop (cena 100%), 4. sklop (cena 70%,
kvaliteta 20%, reference 10%), 5. sklop
(cena 60%, kvaliteta 30%, reference 10%);
6. sklop (cena 70%, kvaliteta 20%, refe-
rence 10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2000.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 416/2001 Ob-45015
1. Naročnik: Dijaški dom Drava Maribor.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica

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

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: I.
sklop: meso in mesni izdelki, perutninsko
meso in ribe, razdeljeno po skupinah; oce-
njena vrednost 17,592.594 SIT.

1/1 Svinjsko meso

Opis blaga Mera Količina

svinjsko stegno BK kg 2000
svinjsko pleče kg 800
svinjska rebra kg 200
svinjski kare kg 500
sv. rolada z ml. mesom kg 250

1/2 Goveje meso

Opis blaga Mera Količina

goveje stegno BK kg 1000
goveje pleče BK kg 2500

1/3 Telečje meso

Opis blaga Mera Količina

telečje stegno BK kg 250
telečje pleče BK kg 100
telečja prsa kg 50

1/4 Mesni izdelki

Opis blaga Mera Količina

šunka pizza kg 1500
mortadela kg 1000
poltrajna salama kg 1000
delikatesna salama kg 200
hrenovke kg 1500
mesni sir kg 500
pečenice kg 300
kranjske klobase kg 200
prekajeno meso kg 1300
pleskavice kg 700
pašteta v črevu 50 g kg 800
vampi kg 200

1/5 Perutninsko meso

Opis blaga Mera Količina

piščanec celi kg 600
piščančja prsa kg 100
piščančja prsa BK kg 100
piščančja krila kg 300
piščančja bedra kg 200
piščančja salama pariška kg 100
piščančji ocvrtki kg 100
cordon blue kg 100
puranja prsa kg 300
piščančje hrenovke kg 300

1/6 Ribe

Opis blaga Mera Količina

oslič file BK kg 500

II. sklop: mleko, mlečni izdelki in slado-
led, razdeljeno po skupinah, ocenjena vre-
dnost 4,629.630 SIT.

2/1 Mleko in mlečni izdelki

Opis blaga Mera Količina

mleko navadno 15/1 1,6% l 7500
mleko alpsko 0,5 3,2% kom 400
mleko alpsko 0,2 3,2% kom 300
mleko čokoladno 0,5 kom 700
mleko čokoladno 0,2 kom 500
sadni jogurt 180 g kom 13000
navadni jogurt 180 g kom 500
sirni namaz 50 g mlečni kom 4000
kisla smetana 180 g kom 200
kisla smetana rinf. l 50
sir kocka Slovenka kom 8000
riban sir za pizzo kg 100
mini maslo 20 g kom 20000
skuta rinf. kg 30
margarina 5/1 kg 200
sir Edamec kg 300
sir Gaudar – lahki kg 200
sir Oliver kg 600
puding s smetano 200 g kom 2000

2/2 Sladoled

Opis blaga Mera Količina

sladoled lučka navadna kom 5000
sladoled kornet vanilij kom 8000

III. sklop: kruh, pekovski in mlevski iz-
delki, testenine, razdeljeno po skupinah;
ocenjena vrednost 4,629.630 SIT.

3/1 Kruh

Opis blaga Mera Količina

dvojček kruh beli 0,64 kom 3000
polbeli kruh 0,80 kg T 850 kom 9000
vikend kruh 0,80 kg kom 3000
pariški kruh 0,80 kg kom 6000

3/2 Pekovski izdelki

Opis blaga Mera Količina

žemlja 0,06 kg bela kom 1000
žemlja 0,10 kg bela kom 3000
kajzerica 0,05 kg bela kom 10000
štručka hot dog 0,10 kg

bela kom 7000
hamburger 0,12 kg beli kom 7500
lepinja 0,10 kg kom 3000
toast 0,50 kg kom 1200

Opis blaga Mera Količina

drobtine 1 kg bele kg 100
polno-zrnata štručka

0,08 kg kom 1000
polno-zrnati hlebček

0,12 kg kom 1500
primorska žemlja 0,05 kg

bela kom 2000
podstavki za pizzo 0,08 kom 4000
rogljiček orehov 0,10 kg kom 4000
buhtelj marm. 0,10 kg kom 3500
mlinci kg 200
krofi 0,05 kg kom 7000
polpečena žemlja 0,06 kg kom 4000

3/3 Mlevski izdelki

Opis blaga Mera Količina

moka ostra 25/1 TIP 500 kg 400
moka mehka 25/1 TIP 500 kg 400
zdrob koruzni kg 120
zdrob pšenični kg 200
ajdova moka kg 40
ješpren kg 50

3/4 Testenine

Opis blaga Mera Količina

testenine zavijači kg 1000
testenine za juho rib. kaša kg 200
zlate kroglice kg 100

IV. sklop: razni prehrambeni artikli in
zmrznjeni program, razdeljeno po skupinah;
ocenjena vrednost 7,407.408 SIT.

4/1 Razni prehrambeni izdelki

Opis blaga Mera Količina

solatno olje 1/1 l 150
čips 50 g kom 2000
čokolada mlečna 50g kom 10000
čokolada mlečna 100 g kom 1000
čokolada v prahu kg 100
napolitanke 50 g kom 3000
napolitanke 100 g kom 1000
kompot breskev 3/1 kom 80
juha goveja 1/1 kg 100
juha cvetačna krem 1/1 kg 50
juha brokoli krem 1/1 kg 50
juha gobova 1/1 kg 50
juha fižolova 1/1 kg 30
vegeta 1/1 kg 250
sladkor kristal 50/1 kg 1200
sol kamena 50/1 kg 500
riž 25/1 kg 800
cornflakes kg 100
čokolino 2/1 kg 80
kis alkoholni 5/1 l 300
ketchap 5/1 kg 20
majoneza 5/1 kg 20
gorčica 5/1 kg 50
omaka za pečenko 0,5 kom 100
paradižnik koncentrat 4/1 kom 50
kumare kisle 4/1 kom 40
paprika mleta 1/1 kg 50
sojini kosmiči kg 30
sojini polpeti kg 150

4/2 Zmrznjen program

Opis blaga Mera Količina

špinača zmrznjena kg 150
zmrznjen grašek kg 150
zmrznjeno korenje kocke kg 90
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Opis blaga Mera Količina

zmrznjena cvetača kg 250
zmrznjen fižol kg 100
mešana zelenjava zmrz. kg 400
pommes frites kg 2000
krompirjevi svaljki kg 500
krompirjevi kroketi kg 400
sirovi štruklji kg 300
gobe zmrznjene kg 60
jabolčni zavitek zmrz. kg 60
skutni zavitek zmrz. kg 60
višnjev zavitek zmrz. kg 60
marelični cmoki zmrz. kg 350
zelenjavni zrezek kg 100

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko prejmete v tajništvu Dijaškega do-
ma Drava Maribor, Smetanova ulica 67, 2000
Maribor, Vrhovšek Jolanda; prosimo dokazi-
lo o plačilu za razpisno dokumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro, do 23. 3. 2001 do 12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 4. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Dijaški dom Drava Ma-
ribor, Smetanova ulica 67, 2000 Maribor, Vr-
hovšek Jolanda.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2001 ob 8. uri, v mladinski sejni so-
bi Dijaškega doma Drava Maribor, Smetano-
va ulica 67, 2000 Maribor.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: po poteku roka za od-
dajo ponudb ponudniki ne smejo več umak-
niti ali spremeniti ponudbe, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Vrhovšek Jolanda.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Dijaški dom Drava Maribor

Ob-45026
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. (a) Vrsta in količina blaga: VN trafo
postaja Ex I.

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

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

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Božjak Ivanu na tel. 03/56-26-144, int.
400, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontak-
tni osebi, plača se ob dvigu na blagajni RTH,
predstavnik ponudnika mora imeti s seboj vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 23. 4. 2001 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek), Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2001 ob 10. uri, na RTH, d.o.o., Tr-
bovlje, na oddelku za investicije.

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

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 Za-
kona o javnih naročilih): ni opredeljeno.

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 mora biti ve-
ljavna do 23. 6. 2001. Odločitev bo spreje-
ta najkasneje do 23. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,

– rok dobave do 20 točk,
– plačilni pogoji do 20 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 9. 3. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Ob-45021
1. Naročnik: Osnovna šola Spodnja Ši-

ška.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Gasilska 17, faks 01/505-52-22, tel.
01/505-74-47.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
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 suhe stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zele-

njava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. žita, mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. slaščičarski izdelki in keksi,
14. ostalo prehrambeno blago.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: do-
bavitelj se lahko poteguje za posamezni del
zahtevanega blaga.

Ocenjena vrednost naročila je
36,300.000 SIT (vrednost ne vsebuje dav-
ka na dodano vrednost).

Posamezne vrednosti blaga:
1. mleko in mlečni izdelki: 4,270.000

SIT,
2. meso in mesni izdelki: 6,600.000 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe: 4,070.000

SIT,
4. jajca: 423.000 SIT,
5. olja in izdelki: 607.000 SIT,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:

4,080.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava:

1,850.000 SIT,
8. sadje: 3,100.000 SIT,
9. konzervirano sadje: 800.000 SIT,
10. sadni sokovi in sirupi: 1,800.000 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine:

1,800.000 SIT,
12. kruh in pekovsko pecivo: 1,800.000

SIT,
13. slaščičarski izdelki in keksi:

2,000.000 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago:

3,100.000 SIT.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava v

prostore naročnika – Osnovna šola Spod-
nja Šiška, 1000 Ljubljana, Gasilska 17.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 24 mesecev
od podpisa pogodbe.

Datum dobave: 1 dan po vsakokratnem
naročilu – sukcesivno celo leto.
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Pogodba za dobavo blaga bo sklenjena
za 24 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo je moč zahtevati v tajništvu šole,
vsak delovni dan od 12. do 14. ure, do 30.
marca 2001 do 14. ure, s potrdilom o vpla-
čilu za stroške priprave razpisne dokumen-
tacije.

Kontaktna oseba je Darja Šega, univ.
dipl. inž. živilske tehnologije, tel.
01/515-33-03.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo – stroške razmnoževanja in ostale admi-
nistrativne stroške je potrebno plačati
15.000 SIT na žiro račun šole OŠ Spodnja
Šiška, 1000 Ljubljana, Gasilska 17, št.
50104-603-52095.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. april 2001 do 14.
ure.

Ponudbe je treba predložiti do 10. aprila
2001 do 14. ure, v tajništvo šole. Ponudbe,
prispele po pošti, morajo biti v tajništvu do
10. aprila 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: /

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v šoli, soba št. 2, v pri-
tličju – strokovna knjižnica, dne 11. aprila
2001 ob 9. uri. Odpiranje bo javno.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je višja od zneska, ki je določen v za-
konu, ki ureja izvrševanje proračuna RS, mo-
rajo ponudbi priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe, plačljivo na prvi poziv, v vi-
šini 10% ponudbene vrednosti. Bančno ga-
rancijo je potrebno predložiti le v primeru,
da je ponudbena vrednost v kumulativi višja
od 25 mio SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna do 10. 9. 2001.

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

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

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

– da je ponudnik tehnično sposoben, da
pripravi in istočasno dostavi zahtevano koli-
čino blaga,

– da predloži odločbo o registraciji pri
VURS (proizvajalci živil živalskega porekla),

– da je predmet ponudbe zdravstveno
neoporečno blago,

– da predloži vsaj 3 referenčne izjave.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudnik ne more

umakniti ponudbe od dne, ko se odpre, pa
do 6. 8. 2001. Naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri najkasneje do 8. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba – cena, kva-
liteta izdelka, dosedanje izkušnje in referen-
ce na področju predmeta javnega razpisa,
lastna proizvodnja, posebne ugodnosti, ki jih
lahko ponudi ponudnik, plačilni rok. Merila
so podrobno prikazana v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudbe morajo biti predložene v
zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
– javni razpis za sukcesivno dobavo pre-
hrambenega blaga” in številko te objave. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov po-
šiljatelja.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. marec 2001.

OŠ Spodnja Šiška

Št. 58/01 Ob-45027
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod Bo-

rovnica.
2. Naslov naročnika: 1353 Borovnica,

Paplerjeva 5, telefaks: 01/754-81-80, tel.
01/754-81-80.

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

(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 izdelki,
– sveže sadje in zelenjava,
– kruh in pecivo,
– drugo prehrambeno blago.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali

na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Borovnica, Paplerjeva 5.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001 do
31. 5. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: VVZ Borovni-
ca, računovodstvo, Damjana Stražišar, tel.
01/754-81-80.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 9. do 12. ure – naročlnik prosi po-
nudnike za predhodno najavo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: potrdilo o vplačilu cene raz-
pisne dokumentacije v višini 10.000 SIT na
žiro račun naročnika: 50110-603-403607,
davčna številka 92076211.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: VVZ Borovnica, Paplerjeva
5,1353 Borovnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. april 2001, ob 12. uri v pedagoški sobi
na sedežu naročnika.

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

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

30 dnevni rok plačila, fiksna cena za prvo
leto dobave, predpisi o finančnem poslova-
nju proračunskih porabnikov.

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:

– izjava ponudnika o zdravstveni neopo-
rečnosti ter skladnosti s standardi kakovosti
ter drugimi zahtevami, ki jih za predmet na-
ročila določajo predpisi in standardi,

– izjavo o seznanjenosti in soglasju z raz-
pisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 %,
– plačilni pogoji 10 %,
– reference 10 %,
– korekcijski faktor za fiksnost cene.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 9. 3. 2001.
VVZ Borovnica

Ob-45032
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

1000 Ljubljana, faks št. 01/433-04-43.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava te-

lekomunikacijskega materiala - PEHD
cevi. Količine so razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik mora posredovati ponudbo za celot-
no naročilo.

4. Kraj dobave: skladišča naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobave bo-
do potekale na osnovi odpoklica iz pogod-
be in bodo sukcesivne. Izbrani dobavitelj mo-
ra za prvo dobavo zagotoviti blago v višini
10% pogodbenih količin v roku 45 dni po
podpisu pogodbe. Za ostale dobave pa v ro-
ku 5 delovnih dni od prejema zahteve/od-
poklica.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v tajniš-
tvu Sektorja za nabavo in logistiko (tretje nad-
stropje poslovne zgradbe Telekom Sloveni-
je, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306).
Ob dvigu razpisne dokumentacije zaintere-
sirani ponudniki navedejo davčno in matič-
no številko ter telefonsko in telefaksno šte-
vilko kontaktne osebe ponudnika. Naročnik
bo ponudniku posredoval razpisno doku-
mentacijo po pošti, če ponudnik posreduje
tako zahtevo, skupaj z vsemi podatki, po fak-
su št. 01/433-04-43. Stroške pošiljanja pla-
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ča ponudnik. Prav tako lahko ponudnik za-
hteva razpisno dokumentacijo po elektron-
ski pošti na naslov vodje javnega naročila:
jozko.premrn@telekom.si.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponud-
be prejeti najkasneje do 18. 4. 2001 do
vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Ciga-
letova 15, tajništvo Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, soba 306.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 2001 ob
12. uri v prostorih naročnika v sobi 601 v 6.
nadstropju poslovne zgradbe Telekom Slo-
venije, d.d. na Cigaletovi 15, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naroč-
nik kot garancijo za resnost ponudbe zahte-
va bančno garancijo v višini 2,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo pogodbeno vrednost plačal na pod-
lagi izstavljenih računov v roku 90 dni od da-
tuma dobave in izstavitve 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): 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 zahtevami raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 8. 2001, ponudniki pa bodo odloči-
tev o sprejemu ponudbe prejeli najkasneje
29. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. Cena: do 97 točk.
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

s 97 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo. (1% višja cena, ena
točka manj).

2. ISO certifikat proizvajalca: 3 točke.
Ponudba ponudnika, ki vsebuje ISO

certifikate vseh proizvajalcev, katerih proiz-
vod je sestavni del ponudbe, dobi 3 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 84 z dne
22. 9. 2000, Ob-35575.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Telekom Slovenije d.d.
Ljubljana

Ob-45044
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

1000 Ljubljana, faks št. 01/433-04-43.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava te-
lekomunikacijskega materiala - polivinil-
kloridne cevi PVC. Količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik mora posredovati ponudbo za celot-
no naročilo.

4. Kraj dobave: skladišča naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobave bodo
potekale na osnovi odpoklica iz pogodbe in
bodo sukcesivne. Izbrani dobavitelj mora za
prvo dobavo zagotoviti blago v višini 10% po-
godbenih količin v roku 45 dni po podpisu
pogodbe. Za ostale dobave pa v roku 5 de-
lovnih dni od prejema zahteve/odpoklica.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v tajniš-
tvu Sektorja za nabavo in logistiko (tretje nad-
stropje poslovne zgradbe Telekom Sloveni-
je, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306).
Ob dvigu razpisne dokumentacije zaintere-
sirani ponudniki navedejo davčno in matič-
no številko ter telefonsko in telefaksno šte-
vilko kontaktne osebe ponudnika. Naročnik
bo ponudniku posredoval razpisno doku-
mentacijo po pošti, če ponudnik posreduje
tako zahtevo, skupaj z vsemi podatki, po fak-
su št. 01/433-04-43. Stroške pošiljanja pla-
ča ponudnik. Prav tako lahko ponudnik za-
hteva razpisno dokumentacijo po elektron-
ski pošti na naslov vodje javnega naročila:
jozko.premrn@telekom.si.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponud-
be prejeti najkasneje do 18. 4. 2001 do
vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Ciga-
letova 15, tajništvo Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, soba 306.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 4. 2001 ob
10. uri v prostorih naročnika v sobi 601 v 6.
nadstropju poslovne zgradbe Telekom Slo-
venije, d.d. na Cigaletovi 15, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naroč-
nik kot garancijo za resnost ponudbe zahte-
va bančno garancijo v višini 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo pogodbeno vrednost plačal na pod-
lagi izstavljenih računov v roku 90 dni od da-
tuma dobave in izstavitve računov.

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: v skladu z zahtevami raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 8. 2001, ponudniki pa bodo odloči-
tev o sprejemu ponudbe prejeli najkasneje
29. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. Cena: do 97 točk.
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

s 97 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo. (1% višja cena, ena
točka manj).

2. ISO certifikat proizvajalca: 3 točke.
Ponudba ponudnika, ki vsebuje ISO

certifikate vseh proizvajalcev, katerih proiz-
vod je sestavni del ponudbe, dobi 3 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 84 z dne
22. 9. 2000, Ob-35576.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Telekom Slovenije d.d.
Ljubljana

Ob-45046
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

1000 Ljubljana, faks št. 01/433-04-43.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava te-

lekomunikacijskega materiala - LTŽ
okvirji in pokrovi. Količine so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik mora posredovati ponudbo za celot-
no naročilo.

4. Kraj dobave: skladišča naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobave bo-
do potekale na osnovi odpoklica iz pogod-
be in bodo sukcesivne. Izbrani dobavitelj mo-
ra za prvo dobavo zagotoviti blago v višini
10% pogodbenih količin v roku 45 dni po
podpisu pogodbe. Za ostale dobave pa v ro-
ku 5 delovnih dni od prejema zahteve/od-
poklica.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo v tajniš-
tvu Sektorja za nabavo in logistiko (tretje nad-
stropje poslovne zgradbe Telekom Sloveni-
je, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306).
Ob dvigu razpisne dokumentacije zaintere-
sirani ponudniki navedejo davčno in matič-
no številko ter telefonsko in telefaksno šte-
vilko kontaktne osebe ponudnika. Naročnik
bo ponudniku posredoval razpisno doku-
mentacijo po pošti, če ponudnik posreduje
tako zahtevo, skupaj z vsemi podatki, po fak-
su št. 01/433-04-43. Stroške pošiljanja pla-
ča ponudnik. Prav tako lahko ponudnik za-
hteva razpisno dokumentacijo po elektron-
ski pošti na naslov vodje javnega naročila:
jozko.premrn@telekom.si.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponud-
be prejeti najkasneje do 18. 4. 2001 do
vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Ciga-
letova 15, tajništvo Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, soba 306.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 2001 ob
10. uri v prostorih naročnika v sobi 601 v 6.
nadstropju poslovne zgradbe Telekom Slo-
venije, d.d. na Cigaletovi 15, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: naroč-
nik kot garancijo za resnost ponudbe zahte-
va bančno garancijo v višini 740.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo pogodbeno vrednost plačal na pod-
lagi izstavljenih računov v roku 90 dni od da-
tuma dobave in izstavitve 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): 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 zahtevami raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 8. 2001, ponudniki pa bodo odloči-
tev o sprejemu ponudbe prejeli najkasneje
29. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe je:

Cena  do 100 točk.
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena s

100 točkami. Ostale ponudbe bodo ocenje-
ne s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo. (1% višja cena, ena
točka manj).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Telekom Slovenije d.d.
Ljubljana

Št. 196 Ob-45058
1. Naročnik: Osnovna šola Dobrovo.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Do-

brovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, tel.
05/398-80-00, faks 05/398-80-28, e-mail:
tajnistvo ngosdobr@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila je sukcesivna dobava ži-
vil v vrednosti: 22,210.000 SIT.

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

1. meso in mesni izdelki: 5,850.000 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: 2,860.000
SIT,

3. kruh in pecivo: 5,100.000 SIT,
4. sveže in suho sadje in zelenjava:

2,600.000 SIT,
5. ribe in zmrznjene jedi: 800.000 SIT,
6. sadni sokovi. 1,700.000 SIT,
7. žita, mlevski izdelki in testenine:

700.000 SIT,
8. ostali prehrambeni izdelki: 2,600.000

SIT.
Cene veljajo za eno leto.
Dobavitelji lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo ali samo za posamez-
ne sklope.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Dobrovo,
Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga od predvidoma 1. 6. 2001 do 30. 6.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Dobrovo, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo, taj-
ništvo šole, kontaktna oseba je Peter Stres,
tel. 398-80-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od objave raz-
pisa do 2. 4. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV. Plačilo z virmanom na ŽR:
52000-603-30089).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 5. 2001 do 12. ure, oziroma ki bodo do
istega časa kako drugače prispele do naroč-
nika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Dobrovo, Trg 25.
maja 9, 5212 Dobrovo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2001 ob
13. uri v prostorih naročnika, na naslovu:
Osnovna šola Dobrovo, Trg 25. maja 9,
5212 Dobrovo.

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili
za zastopanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
ko menica s pooblastilom za unovčenje do
višine 5% ponujene vrednosti, brez prote-
stov.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira v skladu z zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS, navodili o izvrševa-
nju proračuna in v skladu s pogoji iz razpi-
sne dokumentacije. Plačilni roki so 45 dni
od prejema računa.

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:

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo

kakovosti, oziroma da mu kvaliteto kontroli-
ra pooblaščeni Zavod,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času,

– izjavo o ustreznosti prehrambenih izdel-
kov minimalnim pogojem, ki jih predpisuje
zakonodaja, ki je veljavna v RS,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente predpisane v

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

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe: 60 dni od datuma
odpiranja ponudb,

– predvideni datum odločitve: 29. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je najnižja cena za enak artikel ob zagotov-
ljeni kvaliteti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki ne morejo umakniti ponud-
be po datumu in uri za javno odpiranje po-
nudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

Osnovna šola Dobrovo

Ob-45069
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-92-02,
faks 01/588-96-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rekon-
strukcija ogrevanja in ureditev hlajenja
v poslovni stavbi Verovškova 70.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe; trajanje dva me-
seca in pol (koledarska).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo v Javnem podjetju Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., v Razvojno investi-
cijskem sektorju pri Ireni Jakin, Verovškova
62, soba P8, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro. Za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo vam je na voljo Dušan
Jazbinšek, tel. 01/58-89-202.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v točki (a) do dneva, ko je potrebno od-
dati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT. Znesek plači-
la vključije 19% DDV. Znesek se nakaže na
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račun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437 s sklicem na
št. RIS-25/01. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti najkasneje do 18. 4. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na
naslovu Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, soba
P8, pri Ireni Jakin. Kuverte morajo biti
opremljene tako kot je navedeno v navodi-
lih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 18. 4. 2001, ob 12. uri
v sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku 30 dni od datuma uradno evidenti-
ranega prejema računa v vložišču Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

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:

– reference – minimalno ena referenca,
– tehnične zahteve po razpisni dokumen-

taciji,
– organiziran servis z odzivnim časom 12

ur, 365 dni v letu,
– rok izdelave – dva meseca in pol (ko-

ledarska od dne veljavnosti pogodbe,
– garancijska doba – minimalno 3 leta od

uspešno opravljenega zagona in poskusne-
ga obratovanja,

– rok plačila – 30 dni od datuma preje-
ma računa v vložišču Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o.

– referenčna lista kadrov; najmanj 10 za-
poslenih za nedoločen čas z ustrezno stro-
kovno usposobljenostjo za izvedbo predmet-
nega javnega naročila, od tega dva delav-
ca, ki ustrezata pogojem po 51. členu ZGO,

– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 16. 6. 2001, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 7. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– izkoristek agregata pri režimu ogreva-

nja 2%,
– izkoristek agregata pri režimu hlajenja

3%,
– garancijski rok nad minimalnim 3-letnim

garancijskim rokom 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001

Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Št. 04/01 Ob-45071
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55, faks
01/432-40-74, elektronski naslov: nata-
sa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
10.000 kom tonfrekvenčnih (MTK) spre-
jemnikov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba mora obsegati vso razpisano opremo,
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče Jav-
nega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Gla-
varjeva 14, 1000 Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje z dobavnim rokom največ 30 dni za po-
samezno naročilo in za obdobje 12 mese-
cev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 12. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana, d.d.,
št.: 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 12. 4. 2001 do 10. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

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

Ponudba mora biti oddana v zaprti in ži-
gosani ovojnici z navedbo točnega naslova
naročnika. Na ovojnici naj bo obvezno pri-
pisano “Javni razpis JN 04/01 – Ponudba
za dobavo MTK sprejemnikov – Ne odpi-
raj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 4. 2001 ob
12. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju Javne-
ga podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska c. 56/VII, v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje ponudnika.

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

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

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

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

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

– veljavno odločbo – dovoljenje upravne-
ga organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred pri-
četkom naročila njegovi vodstveni delavci ni-
so bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zve-
zi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

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

– izjavo banke, o predložitvi posebne
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni sta-
rejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3 pa
ne starejša od 30 dni,

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

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

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

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov in tehnični opremljenosti ponudnika,

– dokazilo o sposobnosti servisiranja za
čas predvidene življenske dobe opreme,

– dokazilo o organizirani servisni službi
tonfrekvenčnih (MTK) sprejemnikov v Slove-
niji,

– potrjen vzorec pogodbe.
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Starost dokumentov se šteje od dneva
odpiranja ponudb.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati 90 dni
od datuma odpiranja ponudb: predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudb je maks. 45
dni po odpiranju ponudb (do 28. 5. 2001).

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (82%

delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference proizvajalca razpisane opre-

me, ki se že uporablja v distributivnem omre-
žju Slovenije (10% delež),

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 6. 4. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 44/659/2001 Ob-45072
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za lastno rabo za objekt RTP
400/110 kV Krško z razpletom daljno-
vodov.

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

4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Kr-
ško.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za prenos električne energije, II. nadstro-
pje, Andreja Mihevc, dodatne informacije
Mitja Pertot.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 SIT +
DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 4. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 18. 4. 2001 ob 10. uri, v dvorani
D, IV. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo 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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 6. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (82%), plačilni pogoji (3%),
s strani naročnika potrjene reference proiz-
vajalca za tovrstno opremo na elektroener-
getskih objektih v Sloveniji (5%), s strani
naročnika potrjene reference ponudnika za
dobavo tovrstne opreme na elektroenerget-
skih objektih v Sloveniji (5%), tehnične pre-
dnosti (5%), neurejenost ponudbene doku-
mentacije (-3%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 32/676/2001 Ob-45073
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
opreme za vodenje in meritve za RTP
Maribor, RTP Divača in RTP Podlog.

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

4. Kraj dobave: Eles, d.o.o., Hajdriho-
va 2, Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2001–
oktober 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: pri na-
ročniku, prevzem dokumentacije v tajniš-
tvu sektorja Upravljanje prenosnega omre-
žja, IV. nadstropje stavbe RCV, soba 407,
Sara Ravš, dodatne informacije Blaž
Traven.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 10. 4. 2001 ob 12.30, v dvorani
D, IV. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo 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: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 5. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 25. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena prevrednotena na plačilni
rok (100%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Upravljanje prenosnega omrežja

Št. 091-3-1/01 Ob-45078
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medi-

cinska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Vrazov trg 2, 1000

Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: plinski

kromatograf z masnoselektivnim detek-
torjem (kvadrupolni masni analizator, EI io-
nizacija, difuzijska vakuumska črpalka, plin-
ski kromatograf z injektorjem za kapilarne
kolone in elektronsko kontrolo pritiskov,
oprema za krmiljenje instrumenta, zajema-
nje in obdelavo podatkov (HW in SW), avto-
matski vzorčevalnik in podajalnik vzorcev za
ca. 100 mest).

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

4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Me-
dicinska fakulteta, Inštitut za sodno medici-
no, Korytkova 2, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva v tajništvu Medi-
cinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljublja-
na, faks 01/543-77-01; dodatne informacije
nudita mag. Gordana Koželj (tel. 540-30-42)
in Olga Balažic (tel./faks 01/524-38-64,
01/540-30-42).

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 4. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Medicin-
ska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, 1000
Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti in označene z napisom: “Ne od-
piraj – ponudba”, številko objave tega jav-
nega razpisa in navedbo predmeta javnega
naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 4. 2001 ob 12. uri, na naslovu Univer-
za v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut
za sodno medicino, Korytkova 2, 1000 Ljub-
ljana, 3. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, ali da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;

3. da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi;

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3, ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2
in BON-3);

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih

6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v prete-
klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;

7. da je predložil dokumentacijo za upo-
rabo opreme v angleškem jeziku skupaj s
certifikati o varnosti in da je programska
oprema v angleškem jeziku;

8. da ni dal zavajajočih podatkov;
9. da bo ponujeno opremo dobavil naj-

kasneje v desetih tednih po podpisu po-
godbe;

10. da nudi naslednje plačilne pogoje:
– 50% v tridesetih dneh po dobavi apa-

rata,
– 50% v tridesetih dneh po zagonu apa-

rata.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 12. 6. 2001, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
3. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnične prednosti,
– servis,
– reference proizvajalca,
– obveznosti z rezervnimi deli,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 9. 3. 2001.
Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Št. 140/01 Ob-45123
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,

6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in kurilno olje.

Količine posameznega blaga so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji. Naročnik
si pridržuje pravico do sprememb količine
nabav posameznih vrst blaga, glede na
spremembe obsega dela in dejanske po-
trebe.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki lahko predložijo ponudbo za celot-
no naročilo, posamezne sklope ali podsku-
pine razpisanega blaga:

sklop 1 – prehrambeno blago:
1. sadje, ocenjena vrednost 4,320.000

SIT,
2. zelenjava, ocenjena vrednost

4,760.000 SIT,
3. kruh in pekovsko pecivo, ocenjena

vrednost 3,920.000 SIT,
4. mlevski izdelki in testenine, ocenjena

vrednost 1,290.000 SIT,
5. meso in mesni izdelki, ocenjena vre-

dnost 8,480.000 SIT,
6. suhomesni izdelki, ocenjena vrednost

610.000 SIT,
7. perutnina in perutninski izdelki, ocenje-

na vrednost 1,670.000 SIT,
8. ribe, ocenjena vrednost 2,000.000

SIT,
9. mleko in mlečni izdelki, ocenjena vre-

dnost 6,330.000 SIT,
10. jajca, ocenjena vrednost 370.000

SIT,
11. sadni sokovi, ocenjena vrednost

1,840.000 SIT,
12. zamrznjena zelenjava in zamrznjeni

izdelki, ocenjena vrednost 270.000 SIT,
13. splošno prehrambeno blago, ocenje-

na vrednost 6,670.000 SIT;
sklop 2 – kurilno olje – ekstra lahko, oce-

njena vrednost 6,300.000 SIT.
Ocenjena vrednost je brez DDV.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava pre-

hrambenega blaga v enote naročnika:
– Enota Pionirski dom, Kettejeva 13, Ko-

per;
– Enota Ribnica, Ferrarska 17, Koper;
– Enota Bertoki, C. borcev 10, Koper;
– Enota Pobegi, C. Istrske brigade 52,

Pobegi;
– Enota Šalara, Vanganelska c. 87, Ko-

per;
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
Kraj dobave: sukcesivna dobava kurilne-

ga olja v enote naročnika:
– Enota Pionirski dom, Kettejeva 13, Ko-

per;
– Enota Bertoki, C. borcev 10, Koper;
– Enota Pobegi, C. Istrske brigade 52,

Pobegi;
– Enota Šalara, Vanganelska c. 87, Ko-

per.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga od 1. 6. 2001 do 31. 5. 2002.



Stran 1214 / Št. 19 / 16. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Koper,
Kettejeva 13, Koper, uprava, Jerneja Sarič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (v ceno je vključen
DDV), na žiro račun št. 51400-603-30741, z
oznako “za razpisno dokumentacijo”, potrdilo
o plačilu predložiti ob prevzemu razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno na upravo Vrtca Koper,
Kettejeva 13, Koper, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, ali po pošti na naslov Vrtec
Koper, Kettejeva 13, 6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 4. 2001 ob 9. uri, na naslovu Vrtec Ko-
per, Kettejeva 13, Koper, v prostorih uprave
vrtca.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za za-
varovanje resnosti ponudbe je potrebno
predložiti bančno garancijo v višini 5% po-
nudbene vrednosti (skladno z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS – Ur. l. RS, št.
9/00), z veljavnostjo do datuma veljavne
ponudbe.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2001. Naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri najkasneje do 10. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Jerneja Sarič, tel.
05/613-10-11.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Vrtec Koper, Koper

Št. 2001/00128 Ob-45082
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji, DARS, d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV.divizije 4,

3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebno
vozilo: limuzina z bencinskim motorjem,
prostornine 1500 – 1600 ccm in KW
med 70 in 80.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave je 10. 5. 2001 (oziroma 15
dni po podpisu pogodbe).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko dobijo na naslo-
vu: Družba za avtoceste v Republiki Slove-
niji, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, so-
ba 516, kontaktna oseba je Metka Celesti-
na, tel. 01/300-99-59. Strokovne informa-
cije posreduje Janez Dobnikar, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, Ljubljana,
Dunajska cesta 7, tel. 01/300-99-19.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 16. 3. 2001 dalje,
ob delavnikih, med 8. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 4. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za avtoceste v Republi-
ki Sloveniji, d.d., Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana, vložišče, soba 107, 1. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 4. 2001 ob
9.30, na naslovu Družba za avtoceste v Re-
publiki Sloveniji, d.d., Dunajska cesta 7, 1000
Ljubljana, sejna soba 310, 3.nadstropje.

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

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 Za-
kona o javnih naročilih): skladno z razpisno
dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91 dni
oziroma do 9. 7. 2001. Okvirni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10. 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: zahteva za objavo je bila poslana dne
9. 3. 2001.

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

Št. 5/2001 Ob-45085
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-23-400,
faks 02/88-42-393.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema (računalniki in tiskalniki).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: do-
bava opreme v celoti.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: dobavni čas
največ 20 dni od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, dodatne informacije
samo pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva, ko se
sprejema ponudbe, ob predložitvi dokazila
o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51840-603-34212 s pripi-
som “JR - Računalniška oprema”, pripisati
davčno številko.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica, nabav-
na služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 4. 2001, ob 11. uri v sejni sobi (klet)
uprave bolnišnice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica z menično izjavo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni od dneva javnega odpiranja. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 10. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, dobavni rok, garancijski rok, od-
zivni čas, rok za odpravo napake, certifici-
rani serviserji, prisotnost na trgu, ter dodat-
ne ugodnosti ponudnika (podrobnosti v raz-
pisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-45091
1. Naročnik: Državni izpitni center.
2. Naslov naročnika: Podmilščakova

25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: bel papir

za lasarske printerje:
– 1.900 zavitkov papirja formata A3

– 80 g/m2,
– 1.200 zavitkov papirja formata A4

– 80 g/m2,
– 1.100 zavitkov papirja formata A3

– 90 g/m2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Državni izpitni center,
Ob železnici 16, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mateja Erja-
vec Lovšin, uni. dipl. jur; e-mail: mateja.lov-
sin@guest.arnes.si, telefon 01/548-46-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 16. 3. 2001
do 16. 4. 2001, od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka žiro ra-
čuna, kamor je potrebno nakazati znesek:
50100-601-53916.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 4. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Državni izpitni center, Ob že-
leznici 16, Ljubljana, soba 118.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Držav-
nega izpitnega centra, Ob železnici 16,
Ljubljana.

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

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

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: pogoji po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ekono-
mičnost ponudbe za naročnika; cena, rok
dobave.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Državni izpitni center Ljubljana

Ob-45093
1. Naročnik: Dijaški dom Lizike Jančar

Maribor, Titova 24/a, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Dijaški dom Lizike

Jančar Maribor, Titova 24/a, 2000 Maribor,
tel. 02/300-46-66, faks 02/300-46-77.

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

po skupinah od 1 do 6:
1. skupina: meso in mesni izdelki (okvir-

na vrednost: 48,000.000 SIT),
2. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvir-

na vrednost: 16,000.000 SIT),
3. skupina: kruh in pekovski izdelki (okvir-

na vrednost: 15,000.000 SIT),
4. skupina: moka, mlevski izdelki in te-

stenine (okvirna vrednost: 4,200.000 SIT),
5. skupina: zamrznjena živila (okvirna vre-

dnost: 6,000.000 SIT),
Skupaj: 89,200.000 SIT.
II. sklop: sukcesivna dobava 240.000

litrov ekstra lahkega kurilnega olja (okvir-
na vrednost: 21,900.000 SIT).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
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: Dijaški dom Lizike Jan-
čar Maribor, Titova 24/a, 2000 Maribor.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 5. 2001
do 30. 4. 2003.

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, Dijaški dom Lizike Jančar, Titova
24/a, 2000 Maribor, Olga Rapič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure do 18. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT nakazanih na
ŽR dijaškega doma št. 51800-603-31413.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dijaški dom Lizike Jančar Mari-
bor, Titova 24/a, 2000 Maribor, tajništvo, v
zaprti kuverti, označeni z napisom “Ne od-
piraj – Ponudba”, navedena številka te ob-
jave ter navedba sklopa, več sklopov, naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 4. 2001 ob 8. uri, Dijaški dom Lizike
Jančar Maribor, Titova 24/a, 2000 Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe skladno z razpisno doku-
mentacijo.

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. 2003, najkasne-
je do 24. 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: 12. 3. 2001.

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor

Ob-45126
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Cankar-

ja Vrhnika in Osnovna šola Antona Martina
Slomška Vrhnika.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola Iva-
na Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-51-50, faks 01/755-75-40 in
Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod
Hrušovco 33, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-80-50, faks 01/755-80-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenih artiklov, v sku-
pni ocenjeni vrednosti 77,500.000 SIT.

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

1. meso in mesni izdelki,
2. ribe,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. kruh, pekovski izdelki in slaščice,
5. žito in mlevski izdelki,
6. sadje, zelenjava in stročnice,
7. konzervirani izdelki,
8. zmrznjeni izdelki iz testa,
9. zmrznjena živila,
10. sadni sokovi in sirupi,
11. olja in izdelki,
12. jajca,
13. ostalo prehrambeno blago.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
celotno javno naročilo ali za posamezne sku-
pine živil.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Ivana Can-
karja, Lošča 1, 1360 Vrhnika in Osnovna šo-
la Antona Martina Slomška, Pod Hrušovco
33, 1360 Vrhnika.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, taj-
ništvo šole, tel. 01/750-51-50, faks
01/755-75-40, Marinka Švigelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 17. aprila 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741 sklic na št. 032-00, po
modelu 00, ALTUS consulting d.o.o. Ljub-
ljana, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene oziroma prispe-
le najkasneje do 17. aprila 2001, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Osnovna šola Ivana Cankarja, Lo-
šca 1, 1360 Vrhnika, v tajništvo šole.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. aprila 2001,
ob 13. uri, na naslovu: Osnovna šola Ivana
Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki, ki predložijo ponudbe, katerih vre-
dnost je višja od zneska, ki je določen v za-
konu, ki ureja izvrševanje proračuna RS, mo-
rajo ponudbi priložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe, plačiljivo na prvi poziv v vi-
šini 10% ponudbene vrednosti. Bančno ga-
rancijo je potrebno predložiti le v primeru,
da je ponudbena vrednost v kumulativi višja
od 25 mio SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna do 1. junija 2001.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranimi ponudniki sklenil pogodbo za do-
ločen čas, vzorec pogodbe je del razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. maja 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je najkasneje do
26. aprila 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nika bosta ocenila ponudbe na podlagi na-
slednjih meril: cena 60 točk, strokovna pri-
poročila (reference) 20 točk, odzivni čas za
interventna naročila 20 točk. Uporaba meril
je natančno opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbrani ponudnik bo z vsako od na-
ročnic sklenil ločeno pogodbo.

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

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

Osnovna šola Ivana Cankarja,
Osnovna šola Antona Martina Slomška

Ob-45127
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Cankar-

ja Vrhnika in Osnovna šola Antona Martina
Slomška Vrhnika.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola Iva-
na Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-51-50, faks 01/755-75-40 in
Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod
Hrušovco 33, 1360 Vrhnika, tel.
01/755-80-50, faks 01/755-80-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava pisarniškega materiala, v skupni
ocenjeni vrednosti 6,900.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola Ivana Can-
karja, Lošča 1, 1360 Vrhnika in Osnovna šo-
la Antona Martina Slomška, Pod Hrušovco
33, 1360 Vrhnika.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, taj-
ništvo šole, tel. 01/750-51-50, faks
01/755-75-40, Marinka Švigelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 18. aprila 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (DDV je vštet v ceno). Po-
trdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št. 033-00, po
modelu 00, ALTUS consulting, d.o.o., Ljub-
ljana, je potrebno predložiti ob prevzemu raz-
pisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene oziroma prispe-
le najkasneje do 18. aprila 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Osnovna šola Ivana Cankarja, Lo-
šca 1, 1360 Vrhnika, v tajništvo šole.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. aprila 2001
ob 13. uri, na naslovu: Osnovna šola Ivana
Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z zakonom, ki ureja izvrševanje proraču-
na RS, niso zahtevane.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni 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): naročnik bo z iz-
branimi ponudniki sklenil pogodbo za dolo-
čen čas, vzorec pogodbe je del razpisne do-
kumentacije.

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

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. maja 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je najkasneje do
26. aprila 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nika bosta ocenila ponudbe na podlagi na-
slednjih meril: cena 60 točk, strokovna pri-
poročila (reference) 20 točk, celovitost po-
nudbe 20 točk. Uporaba meril je natančno
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbrani ponudnik bo z vsako od na-
ročnic sklenil ločeno pogodbo.

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

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

Osnovna šola Ivana Cankarja,
Osnovna šola Antona Martina Slomška

Št. 7/2001 Ob-45192
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

bor,  javno  podjetje  za  distribucijo  elek-
trične  energije,  d.d.,  Vetrinjska  ul.  2,
2110 Maribor, telefaks 02/252-22-41;
02/22-00-151.

3. (a) Vrsta in količina blaga: stikalne
naprave.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

(c) Ocenjena vrednost javnega naroči-
la: 114,541.500 SIT.

(č) Ocenjena vrednost zaključenih sklo-
pov javnega naročila:

– sklop A): 45,697.770 SIT;
– sklop B): 22,958.730 SIT;
– sklop C): 9,480.000 SIT;
– sklop D): 36,405.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 6. 2001; predvi-
deni datum zaključka dobav: 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri Andre-
ju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu
Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-151 in 02/22-00-127, na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12 uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 23. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802
(DDV je upoštevan v ceni).
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 24. 4.
2001 do 9. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Mar-
jana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS; številka Uradnega lista RS in pred-
met javnega naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuver-
ta in ponudba morata biti zapečateni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 2001 ob
10. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, v
sejni sobi, II. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki je predmet javnega razpisa.

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

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

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

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 15. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– kompatibilnost blaga;
– plačilni pogoj;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151 in
02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 101 z
dne 6. 11. 2000, Ob-38079.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 7/2001 Ob-45193
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
telefaks 02/252-22-41; 02/22-00-151.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodniki in
spojni material.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

(c) Ocenjena vrednost javnega naroči-
la: 38,917.320 SIT.

(č) Ocenjena vrednost zaključenih sklo-
pov javnega naročila:

– sklop A): 10,807.500 SIT;
– sklop B): 7,012.500 SIT;
– sklop C): 21,097.320 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

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

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 6. 2001; predvi-
deni datum zaključka dobav: 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splošno
kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gre-
din (soba št. 114/I. nadst.), na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Dodatne informacije o naročilu pa se dobi na
naslovu naročnika pri Andreju Kosmačinu,
univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org., tel. 02/22-00-151 in
02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 23. 4. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 24. 4.
2001 do 10. ure, v Splošno kadrovski sek-
tor – vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,

Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Mar-
jana Gredin soba št. 114/I. nadst.). Na ku-
verti s ponudbo mora biti v levem spodnjem
kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba
– Javni razpis”. Navedena mora biti: številka
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
številka Uradnega lista RS in predmet javne-
ga naročila. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen polni naslov pošiljatelja. Kuverta in po-
nudba morata biti zapečateni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 2001 ob
12. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, v
sejni sobi, II. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki je predmet javnega razpisa.

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: vsi zahtevani pogoji z dokumen-
ti za ugotavljnje usposobljenosti ponudnika, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 15. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– kompatibilnost;
– plačilni pogoj;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se do-
bi na naslovu naročnika pri Andreju Ko-
smačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151
in 02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 101 z
dne 6. 11. 2000, Ob-38082.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Elektro Maribor, d.d., Maribor
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Št. 9/2001 Ob-45194
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
telefaks 02/252-22-41; 02/22-00-151.

3. (a) Vrsta in količina blaga: betonski
drogovi in konzole.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

(c) Ocenjena vrednost javnega naroči-
la: 128,479.500 SIT.

(č) Ocenjena vrednost zaključenih sklo-
pov javnega naročila:

– sklop A): 81,330.000 SIT;
– sklop B): 11,250.000 SIT;
– sklop C): 35,899.500 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni da-

tum zaključka ali trajanje dobave: predvi-
deni datum začetka dobave: 1. 6. 2001;
predvideni datum zaključka dobav: 31. 12.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago pri naročniku: Splošno
kadrovski sektor – vložišče, pri Marjani Gre-
din (soba št. 114/I. nadst.), na dan te obja-
ve in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro. Dodatne informacije o naročilu pa se
dobi na naslovu naročnika pri Andreju Ko-
smačinu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151
in 02/22-00-127, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 24. 4. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 10. in 12. uro, najkasneje do 25. 4.
2001 do 10. ure, v Splošno kadrovski sek-
tor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Mar-
jana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, številka Uradnega lista RS in pred-
met javnega naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuver-
ta in ponudba morata biti zapečateni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 4. 2001 ob
12. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
je, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, v
sejni sobi, II. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen Zako-
na o javnih naročilih): ponudbo lahko pre-
dloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je re-
gistriran in ima ustrezne kvalifikacije za iz-
vedbo dobav blaga, ki je predmet javnega
razpisa.

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

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

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

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 15. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– kompatibilnost;
– plačilni pogoj;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151 in
02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 97 z dne
20. 10. 2000, Ob-37511.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 6/2001 Ob-45195
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor;
telefaks 02/25-22-241; 02/22-00-000.

3. (a) Vrsta in količina blaga: transfor-
matorji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in zaključene sklope na kate-
re ponudnik konkurira.

(c) Ocenjena vrednost javnega naroči-
la: 92,072.100 SIT.

(č) Ocenjena vrednost zaključenih sklo-
pov javnega naročila:

– sklop A): 5,766.000 SIT;
– sklop B): 35,672.250 SIT;
– sklop C): 22,266.600 SIT;
– sklop D): 6,387.900 SIT;
– sklop E): 7,733.550 SIT;
– sklop F): 7,563.600 SIT;
– sklop G): 6,682.200 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišča in na gradbi-

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

zaključka ali trajanje dobav: predvideni da-
tum začetka dobave: 1. 6. 2001; predvide-
ni datum zaključka dobav: 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri: naročniku
v Splošno kadrovskem sektorju v vložišču,
pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.),
na dan te objave in nato vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o
naročilu so na naslovu naročnika pri: An-
dreju Kosmačinu, univ. dipl. inž. el. in Mila-
nu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-151 in 02/22-00-127 na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, najkasneje do 25. 4.
2001 do 9. ure, v Splošno kadrovski sektor
– vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, Splošno ka-
drovski sektor – vložišče (prevzemnica Mar-
jana Gredin, soba št. 114/I. nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, številka Uradnega lista RS in pred-
met javnega naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Kuver-
ta in ponudba morata biti zapečateni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 4. 2001 ob
10. uri, pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne energi-
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je, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, v
sejni sobi, II. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudbo lahko predloži skupina izvajalcev, go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik,
ki je registriran in ima ustrezne kvalifikacije
za izvedbo dobav blaga, ki je predmet jav-
nega razpisa.

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

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

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

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 15. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena;
– potrjene reference proizvajalca;
– plačilni pogoj;
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000 ali podobno.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Andreju Kosmači-
nu, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-151 in
02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 101 z
dne 6. 11. 2000, Ob-38078.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 0512/3-308/21-01 Ob-45197
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-5125, telefaks
01/472-5791.

3. (a) Vrsta in količina blaga: higienski
pribor, oblačila in obutev.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: na-
ročilo vsebuje tri sklope, in sicer:

– sklop 1 – higienski pribor:

a) šampon hotelski,
b) šampon 1/1,
c) zobna pasta,
d) brivnik (za enkratno uporabo),
e) krema za britje,
f) higienski vložki,
g) zobna ščetka,
h) milo pralno,
i) plenice,
j) kondomi;
– sklop 2 – oblačila:
a) spodnje hlače,
b) nogavice,
c) trenirka,
d) spodni del trenirke;
e) majice
– sklop 3 – obutev:
a) natikači PVC,
b) športni copati.
Orientacijska količina po posameznih ar-

tiklih je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremem-
be količin za posamezen artikel, glede na
spremembe potreb in razpoložljiva finančna
sredstva.

Ponudniki lahko ponudijo vse artikle v
celoti (sklopi 1, 2 in 3), ali po posameznih
sklopih v celoti. Ponudniki ne morejo po-
nuditi posameznega artikla iz posamezne-
ga sklopa.

4. Kraj dobave:
– Sektor za azil, Celovška cesta 166,

Ljubljana,
– Center za tujce RS, Celovška cesta

166, Ljubljana,
– Izpostava centra za tujce RS, Prosenja-

kovci 67c, Prosenjakovci,
– Izpostava centra za tujce RS, Veliki

otok, Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, le-te pa morajo zadostiti zahtevam iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 1. 6. 2001, pred-
videni datum zaključka dobave pa eno leto
od podpisa pogodbe, predvidoma do 1. 6.
2002.

Dobava artiklov bo sukcesivna, na pod-
lagi sprotnih naročil naročnika.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna na-
ročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana, v
tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodat-
ne informacije: Marinka Zadnikar, tel.
01/519-33-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen vpo-
gled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig,
in sicer vsak dan od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, naved-
ba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčne-
ga urada, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-21-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 4. 2001,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko –
varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti bančno garancijo kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti iz-
javo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mo-
ra natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naroč-
niku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 8. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, dobava in finančno sta-
nje ponudnika. Največje možno število točk,
ki jih lahko ponudba prejme za ceno je 80
točk, za dobavo je 10 točk in za finančno
stanje ponudnika je 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za obdobje 12 mesecev z
možnostjo podaljšanja za enako obdobje, in
sicer na osnovi sprejetega proračuna ter za
to predvidenih proračunskih sredstev.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 01/2001 Ob-45198
1. Naročnik: Osnovna šola Apače.
2. Naslov naročnika: Apače 38, 9253

Apače, tel./faks 02/56-91-010.
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:

– kruh, pekovski in mlevski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– sadje,
– zelenjava,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Apače.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko konkurirajo na eno skupi-
no oziroma sklop, več sklopov ali za vse
skupaj.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Apa-
če, Apače 38, 9253 Apače, Tone Rovšnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR OŠ Apa-
če 51910-603-30580.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Apače, Apače 38,
9253 Apače.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 4. 2001 ob 10. uri.

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: dolo-
čila po 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:

– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega ŽR,

– da ponudnik zagotavlja letne količine
blaga,

– da ponudnik dostavlja blago fco skla-
dišče naročnika razloženo.

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

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

ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Osnovna šola Apače

Ob-45302
1. Naročnik: Vrtec Beltinci.
2. Naslov naročnika: Jugovo 33, 9231

Beltinci, faks 02/542-20-98, tel.
02/542-20-90.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– kruh, pekovski in mlevski izdelki,
– mleko, mlečni izdelki,
– meso, mesni izdelki,
– sadje,
– zelenjava,
– drobni prehrambeni izdelki.
Podrobnejše opredeljeno v razpisni do-

kumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: na
vse ali posamezne sklope.

4. Kraj dobave: Beltinci, Gančani, Dokle-
žovje, Ižakovci, Lipovci, Melinci.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Beltinci,
Jugovo 33, 9231 Beltinci, Koren Bernarda
– tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun št.
51900-603-32356.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Beltinci, Jugovo 33, 9231
Beltinci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 2001 v prostorih Vrtca Beltinci, Ju-
govo 33, Beltinci ob 12.30.

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

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

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:

– da je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,

– da ni proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe,

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odlo-
ča za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-

nudniku prepovedano opravljati dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila,

– če ima neporavnavne davke, prispev-
ke in druge obveznosti dajatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v
tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih
dajatev, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji,

– da ima veljavna dovoljenja pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met naročila, in je tako dovoljenje zahteva-
no s posebnim predpisom,

– je finančno in poslovno sposoben (BON
1, BON 2 ali 3, za samostojne podjetnike in
podjetja zadnja bilanca stanja in uspeha), za
fizične osebe – veljavna odločba kmet-občan,

– da je dal nezavajajoče podatke, glede
zahtev v tem odstavku.

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: 1. 5. 2001, predvideni
datum odločitve 26. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 70%,
– komercialno-plačilni pogoji – 30%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 3. 2001.
Vrtec Beltinci

Ob-45346
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Can-

karja Vrhnika in Osnovna šola Antona Marti-
na Slomška Vrhnika.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola Iva-
na Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, tel.
01/750-51-50, faks 01/755-75-40 in
Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod
Hrušovco 33, 1360 Vrhnika, tel. 01/755
80 50, faks 01/755-80-61 .

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup in
dobava čistil in papirne galanterije, v
skupni ocenjeni vrednosti 7,000.000 SIT.

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

1. čistila,
2. papirna galanterija.
Ponudniki se lahko prijavijo za celotno

naročilo ali za posamezno skupino.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ivana Can-

karja, Lošča 1, 1360 Vrhnika in Osnovna
šola Antona Martina Slomška, Pod Hrušov-
co 33, 1360 Vrhnika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, taj-
ništvo šole, tel. 01/750-51-50, faks
01/755-75-40, Marinka Švigelj.

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



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 16. 3. 2001 / Stran 1221

mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 9. in 12.
uro, do vključno 18. aprila 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741 sklic na št. 033-1-00,
po modelu 00, ALTUS consulting d.o.o.
Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevze-
mu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene oziroma prispele
najkasneje do 18. aprila 2001, do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov: Osnovna šola Ivana Cankarja,
Lošca 1, 1360 Vrhnika, v tajništvo šole.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. aprila
2001, ob 15. uri, na naslovu: Osnovna šola
Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z zakonom, ki ureja izvrševanje proraču-
na RS, niso zahtevane.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. maja 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je najkasneje do
26. aprila 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nika bosta ocenila ponudbe na podlagi na-
slednjih meril: cena 60 točk, strokovna pri-
poročila (reference) 20 točk, celovitost po-
nudbe 20 točk. Uporaba meril je natančno
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbrani ponudnik bo z vsako od na-
ročnic sklenil ločeno pogodbo.

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

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

Osnovna šola Ivana Cankarja,
Osnovna šola Antona Martina Slomška

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-44929
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode

13, 4260 Bled, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
komunalnih vodov in cestišča na Pre-
šernovi cesti na Bledu .

(b) Če  je  predvidena  oddaja  delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena oddaja po
sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: Bled – Prešernova ce-
sta.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

a) gradbena dela-obnova komunalnih vo-
dov od 10. 4. 2001 do 15. 5. 2001,

b) zgornji ustroj ceste od 15. 5. 2001
do 30. 5. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ra-
dovljica, Ljubljanska 27, Radovljica - Žnidar
Bogdan tel. 04/537-01-21.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na Ž.R.
51540-630-50251.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 4. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 4. 2001 ob 11. uri v mali sejni
dvorani Občine Bled, Cesta svobode 13,
Bled.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
9/00) in na njegovi podlagi izdanih podza-
konskih aktih.

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

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

o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni od dneva oddaje ponudbe. Predviden
rok za izbiro izvajalca je 8. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri vrednotenju in izboru najugo-
dnejše ponudbe upošteval ekonomsko naj-
ugodnejšo ponudbo. Podrobnejša merila
in vrednotenje posameznih elementov bo-
do natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene ovojnice morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj - po-
nudba za obnovo Prešernove ceste”.

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

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

Občina Bled

Ob-45002
1. Naročnik: Občina Gornji Grad.
2. Naslov naročnika: Občina Gornji

Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad, tel.
03/584-33-00, faks 03/584-30-68.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mrliške vežice Nova Štifta, Tirosek.

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

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

4. Kraj izvedbe: Tirosek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: bo razviden v raz-
pisni dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Gornji
Grad, tel. 03/584-33-00, kontaktna oseba
Jožef Poznič, GSM 041/796-115.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV na ŽR
št. 52810-630-10105, Občina Gornji Grad.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Gornji Grad, Attemsov
trg 3.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2001 ob 13. uri, v Občini Gornji Grad.

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

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): v skladu 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
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o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od oddaje po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, plačilni pogoji, reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

Občina Gornji Grad

Št. 111/29 Ob-45003
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Mej vrti 5, 8000

Novo mesto, faks 07/30-21-225, tel.
07/33-24-253.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja poslovnega objekta na Muzejski ulici
5 v Novem mestu.

Adaptacija obsega:
a) gradbeno-obrtniška dela;
b) strojne in električne inštalacije.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa de-
la, ki so predmet tega razpisa v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Novo mesto, Muzejska
ulica 5.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: prevzem del: naj-
kasneje 5 dni po podpisu pogodbe, dokon-
čanje del: 10 tednov po uvedbi izvajalca v
posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti
5, 8000 Novo mesto, tajništvo zavoda, pri
Darji Kapš, dodatne informacije: Ivo Mora-
vec, GSM 041/745-853 in direktor zavo-
da, tel. 07/33-24-253.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: zainteresiranim
ponudnikom je omogočen vpogled v razpi-
sno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer
vsak delovni dan od 11. do 14. ure, do zad-
njega roka, določenega za oddajo ponudb.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti dokazilo o vpla-
čilu ter davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentaci-
jo je potrebno virmansko vplačati 15.000
SIT na žiro račun ZZV Novo mesto,
52100-603-30388.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je po-
trebno predložiti najkasneje do 18. 4. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Zavod za zdravstveno varstvo No-
vo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, taj-
ništvo. Zaprte ovojnice morajo biti opremlje-

ne: z naslovom naročnika, z napisom “Ne
odpiraj – za javni razpis” in z navedbo jav-
nega razpisa, na katerega se ponudba na-
naša. Na hrbtni strani mora biti označeno
ime in popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2001 ob 12. uri, Zavod za
zdravstveno varstvo Novo mesto, Mej vrti
5, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe, brezpogojno
in plačljivo na prvi poziv v višini 5% ponuje-
ne vrednosti, kot jamstvo, da bo v primeru,
če bo izbran, sklenil pogodbo z naroč-
nikom.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 23. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih po-
gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: priporočen ogled objekta po predho-
dni najavi kontaktnim osebam naročnika iz
7. točke tega razpisa.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 3. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. 41405/00013/2001 Ob-45004
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Stane-
ta 1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
2201-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava in
montaža plastičnih oken na devetih ob-
jektih osnovnih šol (ocenjena vrednost
32,5 mio SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja je predvidena v enem sklopu.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del –
montaža na objektih 26. 6. 2001, dokonča-
nje del 27. 7. 2001.

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

cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba Adela Erker, tel.
02/22-01-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen ob sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505, v višini 5.000 SIT, z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – plastična okna”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 4. 2001 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.

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: 60 dni
od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: 25. 5. 2001, 25. 4.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 3. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-45025
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljan-

skih občin.
2. Naslov naročnika, številka tele-

faksa: Ljubljana, Zarnikova 3, faks
01/306-14-10.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in inštalacijskih del
za rekonstrukcijo poslovno – stanovanj-
skega objekta Križevniška 7 v Ljubljani.
Po izvedeni rekonstrukciji bo pridobljena
skupno neto koristna površina (stanovanja,
poslovni prostor in komunikacije) v izmeri
ca. 800 m2.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključujejo izdelavo projektov: izdelava
projektov ni vključena v naročilo.

4. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Križevni-
ška ulica 7.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni
datum pričetka del je junij 2001, dokonča-
nje glede na terminski plan pa junij 2002.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Stanovanjski sklad ljub-
ljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3, soba
317/III. pri Olgi Funa, univ. dipl. ek. tel.
01/306-14-12, telefaks 01/306-14-10.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od
16. 3. 2001 do 19. 4. 2001, med 9. in 11.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentcijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena
razpisne dokumentacije znaša 50.000 SIT
in se nakaže na ŽR naročnika št.:
50100-652-25295. Pri dvigu razpisne do-
kumentacije se mora prevzemnik razpisne
dokumentacije izkazati z dokumentom (po-
ložnica, virman,...) iz katerega je razvidno
plačilo razpisne dokumentacije. Naročnik ni
davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 19. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Stanovanjski sklad ljub-
ljanskih občin, Ljubljana, Zarnikova 3 (vloži-
šče).

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj: Ponudba -
Križevniška 7”.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošilja-
telja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 4. 2001 ob 13. uri, Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Ljubljana, Zarniko-
va 3, sejna soba v III. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe, veljavna do 30. 6. 2001, v
vrednosti 11,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenitev po-
godbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.

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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 30. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:

– cena 60%,
– usposobljenost izvajalca 15%,
– reference 15%,
– garancijski roki 10%.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže

največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih.

Način točkovanja po zgoraj navedenih
merilih je podrobneje prikazan v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: rok za informacije je do vključno
12. 4. 2001 pisno na faks št. 01/306-14-10
pod šifro “Križevniška 7”. Odgovore na vpra-
šanja bo naročnik posredoval pisno vsem
ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumen-
tacijo.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavlje-
na: ni bilo predhodne objave namere o na-
ročilu.

18. Datum posredovanja zahteve za
objavo: 8. 3. 2001.

Stanovanjski sklad
ljubljanskih občin

Ob-45031
1. Naročnik: Dominvest, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Dominvest, d.o.o.,

Cesta Maršala Tita 18, 4270 Jesenice, faks
04/586-12-41, tel. 04/581-26-00, e-mail:
dominvest@g-kabel.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
no obrtniška in instalacijska dela za nad-
zidavo obstoječih stanovanjskih blokov.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kranjska Gora.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantna ponudba je sprejemljiva pod pogoji
navedenimi v razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del:
20. 4. 2001, dokončanje del: 30. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dominvest
d.o.o., C. M. Tita 18, 4270 Jesenice, tel.
04/581-26-00, faks 04/586-12-41, tajniš-
tvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, način plačila:
virman na ŽR Dominvest, d.o.o., št.
51530-601-13474.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dominvest, d.o.o., C. M. Tita
18, 4270 Jesenice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2001 ob 10.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija (Ur. list RS, št. 43 – obrazec
št. 1) v višini 2% od ponudbene vrednosti,
veljati mora 45 dni od dneva dostave po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
ločilih razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo raz-
pisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lahko
angažira podizvajalce pod pogoji iz razpisne
dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 45 dni od roka dosta-
ve ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 50%, reference ponudnika, po-
dizvajalcev in kadrov na enakih ali sorodnih
objektih zadnjih pet let 12%, finančna spo-
sobnost 10%, kreditni pogoji 10%, garanci-
ja 7%, rok izvedbe 5% in dodatne ugodno-
sti 6%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Hugo Oitzl, univ. dipl. inž. gradb., tel.
04/581-26-20.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: ni.

Dominvest, d.o.o.

Št. 8-88 Ob-45076
1. Naročnik: Cankarjev dom, kulturni in

kongresni center, Prešernova 10, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center, Prešernova 10,
1000 Ljubljana; faks 01/241-72-72; elek-
tronski naslov: vinko.sever@cd-cc.si; tel.
01/241-71-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev sanitarij, ki obsega: menjavo talne, stro-
pne in stenske obloge, menjavo paravan-
skih sten in vrat, menjavo školjk, pisoarjev
in umivalnikov, menjavo luči, menjavo zrač-
nih vpihovalnikov. Skupna tlorisna površina
je 56 m2.

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

– gradbeno obrtniška dela,
– strojne instalacije – vodovodne,
– strojne instalacije – klima,
– elektroinstalacije,
– avtomatska vrata,
– sanitarna oprema.
4. Kraj izvedbe: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka ali do-

končanja ali čas izvedbe: od 16. 7. do
25. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe ali osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sedež naroč-
nika pri Vinku Severju, tel. 01/241-71-79,
faks 01/241-72-72, e-pošta: vinko.se-
ver@cd-cc.si.
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7. (b) Čas v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: od 19. 3.
do 23. 4. 2001, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT; ŽR
50100-603-41427.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 26. 4. 2001 do 10.
ure.

8. (b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo pre-
dložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za prenovo sanitarij”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 26. 4. 2001 ob 12.
uri, sejna soba naročnika v prvem nadstro-
pju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
goji so navedeni so v razpisni dokumenta-
ciji in so skladni z navodilom v Ur. l. RS, št.
43/00.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: prora-
čunska sredstva.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): s ponudnikom bo sklenjena po-
godba. Pogodbeno bo en ponudnik nosilec
posla.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudniki ne more-
jo umakniti ponudbe: 23. 7. 2001, 10. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, to je čimni-
žja skupna cena pri nominalnem obsegu
ponujene storitve, pri nominalnem obsegu
ponujene opreme, pri nominalni kakovosti
ponujene storitve in pri nominalni kakovosti
ponujene opreme. Uteži za posamezna me-
rila so: 40:10:10:10:10. Natančnejši opis
je v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Cankarjev dom, Ljubljana

Št. 351-01-4-01/2001 Ob-45083
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 4,

6230 Postojna, tel. 05/728-07-85, faks
05/728-07-31, e-pošta: ssklad.postoj-
na@studioproteus.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
stanovanjskega objekta (dK+P+3+M;
šestindvajset stanovanj) z zunanjo ure-
ditvijo v Postojni (Poljane II).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se oddaja v celoti, oddaja
po sklopih ni predvidena.

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

4. Kraj izvedbe: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek 20. maj
2001; predvideni čas izvedbe: eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna, Tatjana Rolih, tel.
05/728-07-85, e-pošta: ssklad.postoj-
na@studioproteus.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 14. uro, po predhodnem plačilu
za razpisno dokumentacijo in predhodni na-
javi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 30.000 SIT na žiro ra-
čun št. 52200-652-62004 Stanovanjski
sklad občine Postojna, namen nakazila: raz-
pisna dokumentacija gradnja Poljane II.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno četrtka, 19.
aprila 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Po-
stojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, pisar-
na številka 4.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek, 19. aprila 2001 ob 10. uri, v pro-
storih Stanovanjskega sklada občine Postoj-
na, pisarna št. 4, Ljubljanska c. 4, 6230 Po-
stojna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije, del investicije se
poplača negotovinsko z izročitvijo stanovanj
v prvem in drugem nadstropju (osem enot)
izvajalcu.

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): v primeru, da sku-
pina izvajalcev predloži skupno ponudbo mo-
ra ponudbi priložiti pravni akt (pogodbo) o
skupni izvedbi naročila; v takem primeru od-
govarjajo vsi ponudniki naročniku solidarno
in neomejeno.

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 31. 8. 2001, odločitev o ponudbi bo
sprejeta predvidoma do 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ekonom-
sko najugodnejša je ponudba, ki v največji

meri ustreza merilom: cena, plačilni pogoji,
garancijska doba in druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do
drugačne časovne izvedbe del (podrobnej-
ša obrazložitev v razpisni dokumentaciji).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: objava dne 1. 12. 2000, Ur.
l. RS, št. 110-111/2000 (številka objave
Ob-39723).

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 7/01 Ob-45086
1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Naslov naročnika: 3333 Ljubno ob

Savinji, Cesta v Rastke 12, OBCINA LJU-
BNO@SIOL.NET.

3. (a) Opis in obseg gradnje: II. faza iz-
gradnje prizidka k OŠ Ljubno ob Savinji,
ki obsega finalizacijo prizidka k objektu
OŠ Ljubno zgrajenega do III. gradbene
faze, in sicer: zidarska dela, obrtniška de-
la (keramičarska, A I stavbni elementi, mi-
zarska, keramičarska, kamnoseška, tlakar-
ska, sekundarni stropi, senčila, fasada, ople-
ski in druga obrtniška dela), strojne instala-
cije, elektro instalacije, dobavo in montažo
opreme (učilnic, kabinetov, garderob, jedil-
nice in vadbenega prostora) in izvedbo zu-
nanje ureditve (utrjene površine, zelene po-
vršine).

Objekt je bruto gradbene tlorisne veliko-
sti 2.100 m2 (vadbeni prostor 540 m2, učil-
nice s pomožnimi prostori 1.560 m2).

Zunanja ureditev obsega 1.000 m2 (utr-
jene površine 700 m2, zelenice 300 m2).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: dela se bodo oddala enemu ponu-
dniku (za vse skupaj), ali pa več ponudni-
kom (po posameznih sklopih).

Obseg sklopov:
1. gradbena in obrtniška dela,
2.instalacije,
3. notranja oprema,
4. zunanja ureditev.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubno ob Savinji, Ce-

sta v Rastke 10.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 20. 5. 2001
do 20. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Navor, d.o.o., Ulica
XIV. divizije 12, 3000 Celje, kontaktna ose-
ba je Nataša Rovan-Gračner – vodja JN.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 20.000 SIT z virmanom na Ž.R.
50700-601-102847, Navor, d.o.o., pred
dvigom dokumentacije, s pripisom “III. faza
izgradnje OŠ Ljubno”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 4. 2001 do
12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2001, ob 13. uri, Občina Ljubljno –
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v vrednosti 10 mio SIT, če po-
nudnik ponuja vse sklope, oziroma bančna
garancija v vrednosti 3 mio SIT, za posamez-
ni sklop.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z me-
sečnimi situacijami v min. brezobrestnem va-
lutnem roku 60 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): /

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: 25. 6. 2001; 15. 5.
2001.

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

Merila za gradbeno obrtniška dela, insta-
lacije in zunanjo ureditev: cena (60%), pla-
čilni pogoji (25%), reference (10%), uspo-
sobljenost (5%).

Merila za opremo: cena (65%), plačilni
pogoji (25%), reference (5%), usposobljenot
(5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorju Občina Ljubno, Ce-
sta v Rastke 12, Ljubno.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 1 z dne
19. 1. 2001, Ob-42329.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Občina Ljubno

Ob-45092
1. Naročnik: Zavod RS za transfuzijo kr-

vi Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Šlajmerjeva 6,

1000 Ljubljana, tel 01/ 54-38-100.
3. (a) Opis in obseg gradnje: kon-

tejnerska zloženka, tlorisnih dimenzij
21 m × 9 m, P + I.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja del v ce-
loti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: skladiščni in
pisarniški prostori.

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

variantne ponudbe niso možne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj ko bo mož-
no, vendar vsaj do 15. 6. 2001, rok za
končanje del 30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod RS za

transfuzijo krvi, Šlajmerjeva 6, tajništvo di-
rektorja, Zdenka Gjurin, dodatne informaci-
je Iztok Krumpak, tel. 01/ 54-38-260.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 4. 2001
vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: proti plačilu 12.000
SIT, (vključen DDV) na račun
50101-603-45746.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za transfuzijo krvi
Ljubljana, Šlajmerjeva 6.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 4.
2001 ob 12.30 uri, na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po raz-
pisnih pogojih.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe;
predvideni datum odločitve o ponudbi je
26. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Zavod RS za transfuzijo krvi

Št. 403-09-1/2001-1800 Ob-45116
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto; faks 07/39-39-212,
e-mail: danica.oklescen@novomesto.si;
07/39-39-216.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
bazena pri Osnovni šoli Grm.

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

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

4. Kraj izvedbe: Trdinova 7, Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 3. 5.
2001, dokončanje 3. 7. 2001 oziroma 60
dni od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MO Novo me-

sto, Služba za investicije, Seidlova c. 1, No-
vo mesto, Danica Okleščen.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik med
8. in 10. uro, vključno do 9. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. ŽR:
52100-630-40115 s pripisom “Razpisna do-
kumentacija za sanacijo bazena”.

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: Mestna občina Novo mesto, Se-
idlova c. 1, 8000 Novo mesto, Služba za in-
vesticije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 2001 ob 12. uri v sejni sobi MO Nm
na Seidlovi c. 1 v Novem mestu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,5 milijonov SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila računa oziroma situacije je min. 60 dni
od prejema računa oziroma situacije.

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

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 Zakonom.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja, podrobneje je določe-
no v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(90%), plačilni pogoji (5%), reference (5%);
podrobneje je obrazloženo v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Mestna občina Novo mesto

Št. 519/01 Ob-45121
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,

1315 Velike Lašče.
3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltira-

nje cest v Občini Velike Lašče v letu 2001.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvide-
na, ponudba mora zajemati vse sklope.

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

4. Kraj izvedbe: območje občine Velike
Lašče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
1. 5. 2001, dokončanje del 30. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,
Majda Zidar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
30. 3. 2001 od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki poravnajo z virma-
nom na račun št. 50101-630-810155.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 2001 ob 11. uri v prostorih občine
Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike Lašče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT za čas veljavnosti ponudbe.

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

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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 30 dni od odpiranja ponudb, datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe 20. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: ponudbena cena, plačilni pogoji, refe-
rence na področju nizkih gradenj (podro-
bneje v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Občina Velike Lašče

Št. 410-04/2001-1 Ob-45125
1. Naročnik: Občina Starše, Starše 93,

2205 Starše.
2. Naslov naročnika: Starše 93, 2205

Starše, telefon 02/686-48-11, faks
02/688-05-91.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
sistema fekalne kanalizacije (primarni
vodi s hišnimi priključki) ter rekonstruk-
cijo vodovoda v naselju Zlatoličje.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedba pro-
jektov ni predvidena.

4. Kraj izvedbe: Občina Starše – nase-
lje Zlatoličje.

5. Sprejemljivost ponudb: variante po-
nudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek – maj
2001, dokončanje april 2002, predviden
rok 11 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Star-
še, Starše 93, 2205 Starše; Bojan Grus,
tel. 02/686-48-21.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
11. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine na ŽR št.
51800-630-25568, s sklicom na št.
410-04/2001-1, v višini 20.000 SIT (DDV
je vključen), z namenom nakazila “Pristojbi-
na za javni razpis kanalizacija Zlatoličje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 4. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Starše, Občinska upra-
va, Starše 93, 2205 Starše, v tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 2001 ob 12. uri, Občina Starše, Star-
še 93, sejna soba II.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od razpisane vrednosti javnega naroči-
la. Trajanje garancije je do izteka veljavnosti
ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisnih pogojih.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): predložitev pod-
pisanega pravnega akta o skupnem nastopu
z navedbo pooblaščenega ponudnika.

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:

a) da je ponudnik oziroma njegov podiz-
vajalec v zadnjih treh letih opravil vsaj tri
tovrstna dela (izgradnja fekalne kanalizaci-
je) v višini najmanj 50 mio SIT (upoštevane
bodo samo reference s priporočili),

b) da ponudnik ponudi najmanj 60-dnev-
ni plačilni rok,

c) da je ponudnik sposoben delo opraviti
v predvidenem roku,

d) da ima ponudnik poravnane obvezno-
sti do podizvajalcev,

e) da ima ponudnik na razpolago tehnič-
ne in kadrovske zmogljivosti za izvedbo jav-
nega naročila,

f) da je odgovorni vodja gradbišča vodil
vsaj tri objekte, katerih vrednost, za posa-
mezni objekt, je presegla 50 mio SIT,

g) da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditev delovnih pogojev in

h) da ponudnik izplačuje plače v skladu
s kolektivno pogodbo dejavnosti.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena – največ 60 točk,
b) reference s priporočili – največ 20

točk,
c) rok izvedbe del – največ 10 točk,
d) plačilni pogoji – največ 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponovljen razveljavljen razpis, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79 z
dne 8. 9. 2000.

17. Datum in številka predhodnega raz-
pisa: prva najava razpisa je bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila odposlana
8. 3. 2001.

Občina Starše

Št. 352-05-8-2001 Ob-45200
1. Naročnik: Občina Rače-Fram, Grajski

trg 14, 2327 Rače.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,

2327 Rače, faks 02/609-60-18, tel.
02/609-60-10, e-mail: obcina.ra-
ce.fram@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: odvodnja-
vanje in čiščenje odpadnih vod naselja
Fram – sekundarni vodi – 1. del 2. faze.

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

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

4. Kraj izvedbe: Fram.
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 maj
2001, dokončanje je predvidoma v štirih me-
secih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo v tajništvu Občine Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, dodat-
ne informacije: Božo Štauber.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignejo ponudniki 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 25.000 SIT.
Plačilo na ŽR 51800-630-25547, s pripisom
za razpisno dokumentacijo, sklic 352-05-8.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rače-Fram, Grajski trg
14, 2327 Rače.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Ra-
če, bela dvorana, 12. 4. 2001 ob 12.15.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se izvršujejo po določbah zakona o izvrše-
vanju proračuna, v roku 60 dni od dneva iz-
stavitve situacije.
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12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pravni akt o sku-
pni izvedbi naročila po drugem odstavku
47. člena ZJN-1.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 30. 6. 2001. Predvideni datum
odločitve o izbiri je 18. 4. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Občina Rače-Fram

Št. 414-08-01/01 Ob-45206
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Naslov naročnika: Občina Vitanje,

Grajski trg 1, 3205 Vitanje, tel.
03/757-43-50, faks 03/757-43-51.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste Sv. Vid–Hudinja,
2. del, v dolžini 1000 m, orientacijska
vrednost del je 23,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: Hudinja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj–julij 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, dodat-
ne informacije Romana Holobar in Srečko
Fijavž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: tajništvo Občine
Vitanje, vsak delovni dan do 25. 4. 2001
od 8. do 14. ure, ob predložitvi dokazila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa
tudi po pošti.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: stroške razmno-
ževanja razpisne dokumentacije v višini
6.000 SIT, v ceni je vključen DDV, je po-
trebno nakazati na ŽR naročnika, št.
50720-630-10168.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti ne glede na vrsto dospetja do
25. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Občina Vitanje, Grajski trg 1,
3205 Vitanje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 4. 2001 ob
12.30, v sejni sobi Občine Vitanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija v višini 10% od vrednosti
razpisanih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: situa-
cije in računi se plačujejo v roku 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pravni akt o skupni izvedbi JN skladno z
drugim odstavkom 47. člena ZJN-1, če
nastopi skupina ponudnikov v okviru ene
ponudbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41., 42. In 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: ponudnikom bo
priznana sposobnost, v kolikor izpolnjujejo
splošne zakonske pogoje za izvedbo javne-
ga naročila in imajo izkušnje ter tehnične
sposobnosti za izvedbo tovrstnih del, dolo-
čenih v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ponudbena cena (60
točk), reference (30 točk), finančna uspo-
sobljenost ponudnika (10 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 3. 2001.

Občina Vitanje

Ob-45344
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-03-944, faks 01/30-03-937.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
prostorov splošnih ordinacij v I. nadstro-
pju ZD Šiška, Derčeva ul. 5, Ljubljana –
II. faza.

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

4. Kraj izvedbe del: ZD Ljubljana – eno-
ta ZD Šiška, Derčeva 5, Ljubljana.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 6. 2001–
6. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Zdravstveni dom Ljub-
ljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jožica
Pergarec, gr. inž., tel. 01/30-03-944.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen), na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka model
02 38-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 4. 2001
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljublja-
na, vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za prenovo prosto-
rov splošnih ordinacij v I. nadstropju ZD Ši-
ška, Derčeva 5, Ljubljana – II. faza”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 2001 ob 13. 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 ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah 80%, 20% po za-
ključku del.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o
javnih naročilih: razvidno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 23. 4. 2001
po 11. uri.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, garancijski rok 10%, tehnične pre-
dnosti 10%, reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu kontaktna oseba: Jožica Pergarec.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 1/2001 Ob-45345
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/30-03-944, faks 01/30-03-937.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
prostorov splošnih ordinacij v I. nad-
stropju ZD Center, Metelkova ul.9, Ljub-
ljana.

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

4. Kraj izvedbe del: ZD Ljubljana – eno-
ta ZD Center, Metelkova 9.

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

končanja del ali čas izvedbe: 1. 6. 2001–
6. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: Zdravstveni dom Ljub-
ljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Jožica
Pergarec, gr. inž., tel. 01/30-03-944.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:



Stran 1228 / Št. 19 / 16. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

50101-603-48587, sklicna številka model
02 37-280-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 4. 2001
do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljublja-
na, vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za prenovo prosto-
rov splošnih ordinacij v I. nadstropju ZD
Center, Metelkova 9”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 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 ocenjene vrednosti javnega naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po začasnih situacijah 80%, 20% po za-
ključku del.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: razvidno v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 23. 4. 2001
po 11. uri.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, garancijski rok 10%, tehnične pre-
dnosti 10%, reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Jožica Pergarec.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 3. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

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

storitev po odprtem postopku

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

Št. 2606-5/00 Ob-45342
Vlada Republike Slovenije na podlagi

17. člena zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 35/97, 45/97 - odl. US, 13/98 -
odl. US, 59/99 - odl. US in 36/00 - odl.
US), 8. člena uredbe o podelitvi koncesij
za uporabo radiofrekvenčnega spektra za
opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Ur. l.
RS, št. 16/01) ter 66. člena in 1. točke
prvega  odstavka  68. člena  zakona  o  jav-

nih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) objavlja
javni razpis za podelitev koncesij za upora-
bo radiofrekvenčnega spektra za opravlja-
nje storitev UMTS/IMT-2000 z naslednjo
vsebino:

1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 20,

1000 Ljubljana, tel. +386 (0)1 478 10 00,
telefaks: +386 (0)1 478 16 07.

3. Vrsta in opis storitve: podelitev do
treh koncesij za uporabo radiofrekven-
čnega spektra za opravljanje storitev
UMTS/IMT-2000.

Posamezna koncesija vsebuje pravico do
uporabe 2 x 15 MHz za FDD in 5 MHz za
TDD v frekvenčnih pasovih 1900 – 1980
MHz, 2010 – 2025 MHz in 2110 – 2170
MHz v skladu z ERC/DEC/(99)25 na celot-
nem ozemlju Republike Slovenije. V obmej-
nih krajih bodo pri načrtovanju upoštevani
pogoji za mednarodno koordinacijo, predvi-
deni v dokumentih CEPT.

Vsaj ena koncesija od koncesij bo pode-
ljena ponudnikom sistema UMTS, ostale pa
so na voljo tudi za ostale sisteme iz družine
IMT-2000.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je le oddaja posamičnega sklo-
pa navedenega v 3. točki.

5. Kraj izvedbe: celotno ozemlje Repu-
blike Slovenije.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: z dnem podpisa
koncesijske pogodbe za dobo petnajst let z
možnostjo podaljšanja za dvakrat po pet let.
Začetek obratovanja najkasneje v letu 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
informacijsko družbo, Langusova 4, 1000
Ljubljana, telefaks: +386 (0)1 478 81 42,
e-mail: mid@gov.si.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 14. 5. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za informacijsko
družbo, vložišče, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 13. uri, na naslovu:
Ministrstvo za informacijsko družbo, sejna
soba, št. 601, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, ki mora biti
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv na žiro
račun uporabnika garancije, t.j. konceden-
ta. Če je garant tuja banka, mora biti njen
rating po IBCE najmanj AA-.

Vrednost bančne garancije za resnost po-
nudbe mora biti dvesto milijonov slovenskih
tolarjev (200.000.000 SIT) in mora veljati še
devet mesecev od datuma, do katerega je
potrebno predložiti ponudbo.

Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, bodo
bančne garancije vrnjene v desetih dneh po
končni odločitvi naročnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: konce-
sionar bo plačal nepovratno koncesijsko da-
jatev v višini, ki jo bo ponudil na javnem raz-
pisu. Vrednost koncesijske dajatve mora bi-
ti najmanj 27.000,000.000 SIT. Koncesijska
dajatev je prihodek integralnega proračuna.

Koncesijska dajatev je lahko plačana na
enega od dveh načinov:

I. V celoti v šestdesetih dneh od skleni-
tve koncesijske pogodbe

II. V dveh obrokih, kjer je treba plačati
polovico zneska v šestdesetih dneh od skle-
nitve koncesijske pogodbe, preostalo polo-
vico obrestovano z obrestno mero dvanajst-
mesečne zakladne menice Republike Slo-
venije, ki velja na dan plačila prvega obro-
ka, pa najkasneje eno leto po plačilu prve-
ga obroka.

Poleg tega je koncesionar dolžan na pod-
lagi predpisov plačevati letno dajatev za upo-
rabo dodeljenega dela radiofrekvenčnega
spektra iz 3. točke tega oglasa in za kritje
stroškov nadzorovanja omrežja in storitev
UMTS/IMT-2000 ter upravljanja z radiofre-
kvenčnim spektrom.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti spo-
soben zgraditi omrežje UMTS/IMT-2000 in
zagotavljati storitve UMTS/IMT-2000.

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:

– zakon o telekomunikacijah (Ur. l. RS,
št. 35/97, 45/97 - odl. US, 13/98 - odl.
US, 59/99 - odl. US in 36/00 - odl. US),

– uredba o podelitvi koncesij za upora-
bo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje
storitev UMTS/IMT-2000 (Ur. l. RS, št.
16/01).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: navesti je tre-
ba imena članov organov pravne osebe in nji-
hova pooblastila za sprejemanje obveznosti.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba, in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še tri mesece po preteku roka za od-
dajo ponudbe, po tem roku pa jo mora biti
ponudnik pripravljen podaljšati na zahtevo
koncedenta še za dva meseca.

Naročnik bo v največ šestdesetih dneh
po javnem odpiranju ponudb odločil o izidu
razpisa.

17. Merila za ocenitev ponudb: pri izbiri
najugodnejših ponudb bodo upoštevana na-
slednja merila:

– višina ponujene koncesijske dajatve,
– obseg in hitrost pokrivanja prebivalstva

in ozemlja,
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– cene za storitve UMTS/IMT-2000,
– zagotavljanje mednarodnega sledenja

(roaming).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudnik, ki bo dobil koncesijo, bo
pridobil pravice in bo moral izpolnjevati ob-
veznosti, navedene v uredbi o podelitvi kon-
cesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra
za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000 (Ur.
l. RS, št. 16/01).

Ponudnik, ki bo dobil koncesijo, in naroč-
nik bosta sklenila koncesijsko pogodbo v pet-
najstih dneh po pravnomočnosti odločbe o
izbiri koncesionarjev.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: ni predhodnega razpisa.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12.3. 2001

Vlada Republike Slovenije

Št. 2606-5/00 Ob-45343
Pursuant to Article 17 of the Telecommu-

nications Act (Ur. l. RS, Nos. 35/97, 45/97
- Constitutional Court Decision, 13/98 - Con-
stitutional Court Decision, 59/99 - Constitu-
tional Court Decision, and 36/00 - Constitu-
tional Court Decision), Article 8 of the De-
cree on the Granting of Concessions for the
Use of the Radio Frequency Spectrum to
Perform UMTS/IMT-2000 Services (Ur. l.
RS, No. 16/01), and Article 66 and Article
68, Paragraph 1, Item 1, of the Public Pro-
curement Act (Ur. l. RS, No. 39/00), the
Government of the Republic of Slovenia here-
by publishes the Public Tender for the Grant-
ing of Concessions for the Use of the Radio
Frequency Spectrum to Perform
UMTS/IMT-2000 Services, this having the
following content:

1. Client: Government of the Republic of
Slovenia.

2. Client’s address: Gregorčičeva 20,
1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)1 478 10 00,
fax: +386 (0)1 478 16 07.

3. Type of service and service descrip-
tion: Granting of up to three Concessions for
the use of the radio frequency spectrum to
perform UMTS/IMT-2000 services.

Each Concession shall include the right
to use 2 x 15 MHz for FDD access and 5
MHz for TDD access in the following frequen-
cy bands: 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz
and 2110-2170 MHz, in compliance with
ERC/DEC/(99)25 throughout the Republic
of Slovenia. In areas around the state border,
provisions for international co-ordination that
are projected in CEPT documents shall be
considered.

At least one of the Concessions shall be
granted to UMTS system providers, while the
rest shall also be available for other systems
from the IMT-2000 family.

4. Whether the resource groups are pro-
jected to be delivered, the extent of re-
source groups and the acceptability of Bids
for one resource group, several groups or
all together: only delivery of an individual re-
source group stated in Item 3 shall be pro-
jected.

5. Place of implementation: the entire
territory of the Republic of Slovenia.

6. Acceptability of variant Bids: Variant
Bids are not acceptable.

7. Date of projected commencement
and conclusion, or time of implementation:

on the day of signing the Concession Con-
tract, for a period of fifteen years with the
possibility of extension. Commencement of
operations shall be at the latest in 2003.

8. (a) Address of the service and the per-
son that can be requested to submit the Ten-
der Documentation and additional informa-
tion: Ministrstvo za informacijsko družbo
(Ministry of Information Society), Langusova 4,
1000 Ljubljana, fax: +386 (0)1 478 81 42,
e-mail: mid@gov.si.

(b) Time when Tender Documentation
can be collected: each working day from 9
a.m. to 12 p.m.

(c) Amount to be paid and method of
payment for the Tender Documentation:
Tender Documentation is given free of
charge.

9. (a) Due date and time by which the
Bid shall be submitted: 14th May 2001, by
12 p.m.

(b) Address to which the Bid shall be
submitted: Ministrstvo za informacijsko
družbo (Ministry of Information Society), re-
ception desk Langusova 4, 1000 Ljubljana.

10. Date, time and place of the opening
of Bids: 15th May 2001, at 1 p.m., at the Min-
istry for Information Society, conference
room, no. 601 Langusova 4, 1000 Ljublja-
na.

11. Statement of financial insurances for
the bid bond, if required: a bid bond which
must be unconditional and payable at first
demand to the giro account of the Guaran-
tee user, i.e. the Grantor. If the guarantor is a
foreign bank, its rating according to the IBCE
must be at least AA-.

The value of the bid bond shall be two
hundred million Slovenian tolars (SIT
200,000,000) and shall be valid for nine
months from the due date for the submission
of the Bid.

Bidders who are not selected shall be re-
turned their bonds within ten days of the Cli-
ent’s final decision.

12. Conditions of financing and pay-
ment and/or referring to provisions from
regulations: the Concessionaire shall pay a
non-refundable Concession fee at the level
he offers at the Public Tender. The value of
the Concession fee shall be at least SIT
27.000,000.000,00. The Concession fee
shall be integral budget revenue.

The Concession fee may be paid in one
of the following two ways:

I. Entirely within sixty days of concluding
the Concession contract.

II. In two instalments, whereby half the
amount shall be paid within sixty days of con-
cluding the Concession Contract and the oth-
er half payable with interest at the interest rate
of a twelve-month treasury bill of the Repub-
lic of Slovenia, valid on the date of payment
of the first instalment and for no longer than
one year after the payment of the first instal-
ment is made.

Apart from this, the Concessionaire has
on the basis of regulations an obligation to
pay an annual fee for the use of the allocated
radio frequency spectrum from Item 3 here-
of and for covering the costs of monitoring
the network and UMTS/IMT-2000 services
and managing the radio frequency spectrum.

13. Legal form of connection of Bidders
in the group within one Bid, after it has

been selected as the most favourable (Pub-
lic Procurement Act, Article 47): /

14. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical competence, apart from the gen-
eral provisions of Articles 41 and 43 of the
Public Procurement Act: the Bidder shall be
capable of setting up a UMTS/IMT-2000 net-
work and providing UMTS/IMT-2000 services.

15. (a) Is the implementation of the or-
der of this service reserved for a special
activity by law, regulations or administrative
decisions: /

(b) Laws, regulations and administrative
decisions associated with these kinds of
services

– The Telecommunications Act (Ur. l. RS,
Nos. 35/97, 45/97 - Constitutional Court
Decision, 13/98 - Constitutional Court Deci-
sion, 59/99 - Constitutional Court Decision,
and 36/00 - Constitutional Court Decision)

– The Decree on the Granting of Conces-
sions for the Use of the Radio Frequency
Spectrum to Perform UMTS/IMT-2000 Ser-
vices (Ur. l. RS, No. 16/01).

(c) Must legal entities give the names
and professional competence of the per-
sonnel responsible for the implementation
of the service: the names of members of the
legal entity’s bodies and their authorisations
for taking on obligations must be listed.

16. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
acceptance thereof: the Bid must remain
valid for three months after the expiration of
the closing date for submitting tenders. After
this time has elapsed, the Bidder must be
willing to extend it at the Concessionaire’s
request for a further two months.

In no more than sixty days after the pub-
lic opening of Bids, the Client shall decide
on the result of the Public Tender.

17. Criteria of Bid evaluation: when se-
lecting the most favourable Bids, the follow-
ing criteria shall be taken into account:

– the amount of the concession fee of-
fered,

– the scope and speed of coverage of the
population and the territory,

– prices for UMTS/IMT-2000 services,
– ensuring international roaming.
18. Any other information about the or-

der: the Bidder who is granted the Conces-
sion shall acquire the rights and shall have to
fulfil obligations stated in the Decree on the
Granting of Concessions for the Use of the
Radio Frequency Spectrum for Performing
UMTS/IMT-2000 Services (Ur. l. RS, No.
16/01).

The Bidder who is granted the Conces-
sion and the Client shall conclude the Con-
cession Contract within fifteen days of the
decision on the selection of Concessionaires
becoming final.

19. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available: no
previous Public Tender exists.

20. Date of submitting the request for
publication: 12th March 2001.

21.
Government of the Republic of Slovenia

Ob-44983
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.



Stran 1230 / Št. 19 / 16. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420
Trbovlje, faks: 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: razkladanje z nakladal-
cem za les in krajši prevozi hlodovine – 1
B, št. kat. 20.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo.

5. Kraj izvedbe: Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
28. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: do 31. 5. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, komercialni oddelek, dodatne infor-
macije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek: zne-
sek: 10.000 SIT, način plačila: na blagajni
Rudnika Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, nakazilo na žiro račun
številka 52700-601-18647 pri APP Trbov-
lje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti,
za kateri razpis se plačuje dokumentacija in
pisno sporočiti Medvešku vse podatke, po-
trebne za izstavitev računa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 18. 4. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo:. Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80), komer-
cialni oddelek, 1420 Trbovlje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje se bo vršilo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje dne 18. 4. 2001 ob 11. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini do 10% pogodbene vrednosti.

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 (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): /

14. 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: pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe. ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2003.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– ponudbena vrednost do 40 točk,
– odzivni čas do 40 točk,
– razpoložljivi čas do 20 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

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

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-44984
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik

d.o.o., Trg revolucije 12,1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Tr-

bovlje, faks: 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail: sta-
ne.medvesek@rth.si

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: prevozi raznega materia-
la s tovornim vozilom nosilnosti do 5.000
kg z dvigalom – 1 B, št. kat. 20.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljiva je ponudba za celotno naročilo
ali posamezen sklop:

– sklop 1: izvajanje storitev na področju
Hrastnika,

– sklop 2: izvajanje storitev na področju
Trbovelj.

5. Kraj izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: do 31. 5. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Rudnik Trbovlje –
Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, komercialni oddelek dodatne infor-
macije: Stane Medvešek.

Razpisna dokumentacija se zahteva ose-
bno ali pisno na naslovu naročnika.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
zahtevajo dokumentacijo do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): zne-
sek: 10.000 SIT, način plačila: na blagajni
Rudnika Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, nakazilo na žiro račun
številka 52700-601-18647 pri APP Trbov-
lje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti,
za kateri razpis se plačuje dokumentacija in
pisno sporočiti Medvešku vse podatke, po-
trebne za izstavitev računa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 4. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80), komer-
cialni oddelek 1420 Trbovlje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi Ru-
dnika Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolu-
cije 12, Trbovlje dne 18. 4. 2001 ob 9.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za dobro izvedbo posla v višini 10%
ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini do 10% pogodbene vrednosti.

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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /

14. 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
naročili: pogoji so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost:/

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2003.

Sprejem ponudbe bo potekal v skladu z
ZJN-1.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila:
– ponudbena vrednost do 40 točk,
– odzivni čas do 40 točk,
– razpoložljivi čas do 20 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

Št. 993-17/2001 0605 Ob-44998
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/498-11-00, faks
07/492-22-21.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: (storitve odstranjevanja od-
plak in odpadkov, storitve sanitarnega ureja-
nja in podobno (14. točka Priloge 1A) – vzdr-
ževanje parkov nasadov in zelenic, ure-
ditev in zasaditev javnih površin.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora zagotoviti storitve na vseh
navedenih lokacijah.

5. Kraj izvedbe: Občina Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 16. 3. 2001 / Stran 1231

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Oddelek za gospo-
darsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Niko Somrak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 7. do 10. ure, do 6. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 4. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo, Cesta krških žrtev
14, 8270 Krško.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 4. 2001 ob 12. uri, in sicer v sejni
sobi E Občine Krško.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po izstavljenih situacijah v ro-
ku 60–90 dni.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o jav-
nih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja po-
nudb, 15 dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 40%,
– reference ponudnika 40%,
– sposobnost ponudnika, da javno naro-

čilo opravi brez podizvajalcev in z lastno me-
hansko opremo 20%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 3. 2001.

Občina Krško

Ob-44999
1. Naročnik: Osnovna šola “8 talcev” Lo-

gatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska cesta 3,

1370 Logatec, tel. 01/754-13-09, faks
01/754-12-37.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: storitve čiščenja stavb na
podlagi 14. točke 1A ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Osnovna šola “8 talcev”
Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2001 do
31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola “8 tal-
cev” Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Lo-
gatec, Metka Rupnik.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (v ceni je vštet
DDV), z virmanom na žiro račun
50100-601-287741, ALTUS consulting,
d.o.o., Ljubljana.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osnovna šola “8 talcev” Logatec,
Notranjska cesta 3, 1370 Logatec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. april 2001, ob 13. uri, zbornica
Osnovne šole “8 talcev” Logatec, Notranjska
cesta 3, 1370 Logatec.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: določeno v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: pravne in fizič-
ne osebe morajo navesti imena in strokovno
izobrazbo odgovorne in kontaktne osebe za
izvedbo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 90 od roka določenega za od-
dajo ponudb. Predviden rok za odločitev o
sprejemu ponudbe je najkasneje do 23. aprila
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 60 točk,
2. certifikat kakovosti ISO 9001: 10 točk,
3. reference ponudnika: 30 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje ponudb

sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. marec 2001.

Osnovna šola “8 talcev” Logatec

Št. 322-02/01-05 Ob-45000
1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Naziv naročnika: Trg svobode 18,

4290 Tržič, tel. 04/597-15-10.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: vzdrževanje gozdnih cest
na območju Občine Tržič v zasebnih in
državnih gozdovih v letu 2001.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: gozdne ceste v zase-
bnih in državnih gozdovih na območju Obči-
ne Tržič.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso dopustne, dela so ve-
zana na program, ki ga pripravi Zavod za
gozdove Slovenije, OE Kranj.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 10. 2001.

8. (a) Naslov službe ali oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za gozdove,
KE Tržič, Cankarjeva ul. 19, 4290 Tržič,
Franci Pogačnik, tel. 04/596-33-95.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.000 SIT se nakaže na žiro
račun naročnika, št. 51500-630-50134, z na-
menom “pristojbina za javni razpis – vzdrževa-
nje gozdnih cest na območju Občine Tržič“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, tajništvo občine.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: petek, 30. 3. 2001 ob 12. uri, v mali
sejni sobi Občine Tržič.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudniki morajo predlo-
žiti menično izjavo – z menico – v višini 10%
ponudbene vrednosti vnovčljivo za občino in
veljavnostjo do 1. 6. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika posamezne skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): naročnik sklene
pogodbo z izbranim nosilcem ponudbe.

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: opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

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 zahtevajo te vrste stori-
tve: /
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(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 datumi odločitve o spre-
jemu ponudbe: 1. 6. 2001, 13. 4. 2001

17. Merila za ocenitev ponudb: oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dosedanji upravljavec gozdov lahko na
podlagi določil Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov RS (Ur. l. RS, št. 1/96), pri izboru
izvajalca vzdrževanja gozdnih cest v določe-
nem kompleksu državnih gozdov, pod enaki-
mi pogoji uveljavlja prednostno pravico.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 3. 2001.

Občina Tržič

Št. 47/670/2001 Ob-45057
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba gradbenih del pri
zamenjavi primarne in sekundarne opre-
me v RTP 110/20 kV Gorica-2. faza (po
prilogi 1 A, kat. 1, ZJN-1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: RTP 110/20 kV Gorica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 4. 6. 2001 do
10. 10. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, pre-
vzem dokumentacije v tajništvu Prenosa elek-
trične energije, 2. nadstropje, Andreja Mi-
hevc, dodatne informacije Jure Čater.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (cena 48.000
SIT + DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica
Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, 23. 4. 2001 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, ki se glasi na 5% ponudbene vre-
dnosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko pla-
čilo, obračun po situacijah, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): naročnik bo z izbra-
no skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti predložena
pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila.

14. 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: ponudnik mora izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

1. podati potrdilo Ministrstva za finance,
pristojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV,

2. 1 referenca ponudnika in vseh podiz-
vajalcev pri gradbenih delih v stikališču 110
kV, 220 kV ali 400 kV – ponudnik naj nave-
de številko pogodbe, datum podpisa pogod-
be, naslov projekta-objekta, kjer je dela izva-
jal in pogodbenega partnerja. Če je pogod-
beni partner ELES, naj navede pogodbene-
ga predstavnika s strani ELES-a, če je pogod-
beni partner izven ELES-a, naj naročnik pi-
sno potrdi uspešnost izvedbe posla,

3. v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega
sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogod-
bo o skupnem nastopanju; podati mora izja-
ve vseh njegovih podizvajalcev, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal vse svo-
je zapadle obveznosti,

4. rok izvedbe del od 4. 6. 2001 do
10. 10. 2001,

5. garancijski rok najmanj 18 mesecev od
zapisniško potrjenega zaključka posla,

6. podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: da,
ZJN-1:

3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo na-
ročila za blago, gradnje in storitve na vodnem,
energetskem, transportnem in telekomunika-
cijskem področju,

3.4. oddaja naročila na vodnem, energet-
skem, telekomunikacijskem in transportnem
področju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: zakoni in predpisi:

1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in vzdr-

ževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred

pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za grad-

njo nadzemnih EE vodov od 1 kV do 400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za stre-

lovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN

elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za var-

stvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
10. Pravilnik o listinah za sredstva za

delo,
11. Pravilnik o tehničnih normativih za za-

ščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. razni standardi,

13. upravnih odločb ni, je pa inšpekcijska
odločba: ureditvena odločba REI pri MGD.

(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: 7. 6. 2001; 10. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), s strani naročnikov
potrjene reference ponudnika ali podizvajal-
ca za tovrstna dela v stikališču 110, 220 in
400 kV, ki so razvidna iz tehničnih razpisnih
pogojev (15%), v plačilni pogoji (5%), garan-
cija za izvedena dela (5%).

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled objekta bo 10. 4. 2001.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 45/682/2001 Ob-45059
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32, tel.
01/474-24-33.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba gradbenih in obrt-
niških del pri zamenjavi VN in sekundar-
ne opreme v RTP Podlog (po prilogi 1 A,
kat. 1, ZJN-1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: RTP 400/220/110 kV
Podlog.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 14. 5. 2001
do 6. 7. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, pre-
vzem dokumentacije v tajništvu Prenosa elek-
trične energije, 2. nadstropje, Andreja Mi-
hevc, dodatne informacije Marjan Kavčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (cena 48.000
SIT +DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo z
oznako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2,1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica
Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, 19. 4. 2001 ob 10. uri, v dvo-
rani D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija, ki se glasi na 5% ponudbene vre-
dnosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
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ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko pla-
čilo, obračun po situacijah, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): naročnik bo z izbra-
no skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti predložena
pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila.

14. 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: ponudnik mora izpolnjevati še sle-
deče pogoje:

1. podati potrdilo Ministrstva za finance,
pristojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV,

2. 1 referenca ponudnika in vseh podiz-
vajalcev za opravljena gradbena dela v II. ne-
varnostnem območju v stikališču 110 kV,
220 kV ali 400 kV v zadnjih 5 letih. Ponudnik
naj navede številko pogodbe, datum podpi-
sa pogodbe, naslov projekta-objekta, kjer je
dela izvajal in pogodbenega partnerja. Če je
pogodbeni partner ELES, naj navede pogod-
benega predstavnika s strani ELES-a, če je
pogodbeni partner izven ELES-a, naj le-ta pi-
sno potrdi uspešnost izvedbe posla,

3. v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega
sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogod-
bo o skupnem nastopanju; podati mora izja-
ve vseh njegovih podizvajalcev, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal vse svo-
je zapadle obveznosti,

4. rok izvedbe del od 14. 5. 2001 do 6. 7.
2001,

5. garancijski rok najmanj 18 mesecev od
zapisniško potrjenega zaključka posla,

6. Podati izpolnjen obrazec “Ponudba
št.”.

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

3. posebne določbe za oddajo naročila
za blago, gradnje in storitve in za oddajo na-
ročila za blago, gradnje in storitve na vodnem,
energetskem, transportnem in telekomunika-
cijskem področju,

3.4. oddaja naročila na vodnem, energet-
skem, telekomunikacijskem in transportnem
področju.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: zakoni in predpisi:

1. Zakon o graditvi objektov,
2. Energetski zakon,
3. Tehnični predpisi za obratovanje in vzdr-

ževanje EEP,
4. Tehnični predpisi za zaščito EEP pred

pranapetostmi,
5. Pravilnik o tehničnih normativih za grad-

njo nadzemnih EE vodov od 1 kV do 400 kV,
6. Pravilnik o tehničnih predpisih za stre-

lovode,
7. Pravilnik o tehničnih normativih za NN

elektroinstalacije,
8. Pravilnik o tehničnih normativih za var-

stvo EEP in naprav pred požarom,
9. Zakon o varnosti in zdravju pri delu,

10. Pravilnik o listinah za sredstva za delo,
11. Pravilnik o tehničnih normativih za za-

ščito NN omrežij in pripadajočih TR postaj,
12. razni standardi,
13. upravnih odločb ni, je pa inšpekcijska

odločba: ureditvena odločba REI pri MGD.
(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: 4. 6. 2001; 5. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (70%), s strani naročnikov
potrjene reference podizvajalcev za tovrstna
dela v II. nevarnostnem območju v 110, 220
in 400 kV stikališču, ki so razvidna iz tehnič-
nih razpisnih pogojev (15%), s strani naročni-
kov potrjene reference ponudnika za tovrstna
dela v II. nevarnostnem območju v 110, 220
in 400 kV stikališču, ki so razvidna iz tehnič-
nih razpisnih pogojev (5%), plačilni pogoji
(5%), garancija za izvedena dela (5%).

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ogled objekta bo 4. 4. 2001.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Ob-45068
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Repu-

bliki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV divizije 4,

3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: geološko geotehnične ra-
ziskave temeljnih tal na območju trase
HC Razdrto–Vipava (II. faza) za nivo PGD,
PZI trase in IP objektov; varianta “Viola
1” od km 6,200 do km 11,700.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo
se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: Območje trase HC Raz-
drto-Vipava.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 5 mesecev po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo ponudniki lahko dobijo na naslo-
vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Trža-
ška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I, kon-
taktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Suzana Svetli-
čič, univ. dipl. geol. – DDC, Tržaška 19a,
Ljubljana telefon 01/47-88-443.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od 16. 3. 2001 do 20. 4.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko poravna-
jo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z vir-

manom na račun št. 50106-601-291863 –
Družba za državne ceste, d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 4. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 20. 4.
2001 ob 9. uri, na naslovu Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tu-
di bančno garancijo za resnost ponudbe v vi-
šini 4,284.000 SIT in veljavnostjo 121 dni od
datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v po-
godbi kot obvezni sestavini razpisne doku-
mentacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ponudniki lahko na-
stopajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-
pno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 91 dni
oziroma do 20. 7. 2001. Datum odločitev o
sprejemu ponudbe je 30. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena oziroma ugotovljena cena
na osnovi analize posameznih postavk.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: zahteva za objavo je bila poslana dne 8. 3.
2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji –

DARS, d.d.

Št. 90/699/200 Ob-45074
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks 01/474-25-02, tel.
01/474-26-31.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o



Stran 1234 / Št. 19 / 16. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

javnih naročilih: nakup programske opre-
me za interaktivno učenje tujih jezikov in
izdelavo učnih gradiv za samostojno uče-
nje po točki 1A.7.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Hajdrihova 2.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 2 meseca od pod-
pisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, pre-
vzem dokumentacije v tajništvu ICES, Hajdri-
hova 2, kontaktni osebi sta Matej Strahovnik
in Robi Okorn.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica
Katarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, 7. 5. 2001 ob 10. uri, v dvo-
rani D, IV. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko pla-
čilo po opravljeni storitvi.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): naročnik bo z izva-
jalcem sklenil pogodbo.

14. 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: ponudnik ne bo sprejemal delnih
ponudb. Podati mora izpolnjen obrazec “po-
nudba”. Pisna dokazila in informacije, iz ka-
terih je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčni in drugimi pravi-
cami za izvedbo naročila.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 70 dni od datuma, določenega za do-
stavo ponudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena (82%), plačilni pogoji (3%), potr-
jene reference že podane programske opre-

me (10%), organiziranje izobraževanja naroč-
nika za vzdrževanje predmeta tega javnega
naročila (5%).

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001.

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

Ob-45084
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: projektna dokumentacija
za Fekalna kanalizacija naselij Teharje,
Vrhe, Slance in Bukovžlak, PGD, PZI, oce-
njena vrednost 5,600.000 SIT, sklic na sto-
ritev po prilogi 1A pod točko 12.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: Celje
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 30 dni po potrdi-
tvi trase.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovod – kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, dodatne informacije daje Urša Drugo-
vič, univ. dipl. biol., tel. 03/42-50-354, faks
03/42-50-310, informacije v zvezi s tehnič-
nim delom pa Darko Esih, univ. dipl. inž.
grad, tel. 03/42-50-349, 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 7. 3. 2001
med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne do-
kumentacije, na zahtevo ponudnika pa tudi
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne do-
kumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije v višini 10.000 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti ne glede na način dospetja do sre-
de, 18. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vodovod – kanalizacija, javno po-
djetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v četrtek, 19. 4.
2001 ob 8. uri, v sejni sobi Vodovod – kana-
lizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa
ni, račun je plačljiv v roku 60 dni.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora dokazati,
da je vpisan v imenik projektivnih podjetij in
da so odgovorni vodja del in odgovorni pro-
jektanti vpisani v imenik pooblaščenih inže-
nirjev pri IZS.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: dela
lahko izvede le univ. dipl. inž. grad., ki mora
biti pooblaščeni inženir pri IZS.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: ne.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni, predvideni datum odločitve je
8. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: če po-
nudnik ne izpolnjuje pogoja pod točko 14,
se njegova ponudba oceni z 0 točkami:

– cena 60%,
– reference 40%.
Cena:

Cpovpr....... povprečna cena ponudb
Cponudbe....cena ponudbe

Reference: pozitivna referenca je projekt
odvodnjavanja odpadnih vod faze PGD, PZI
z minimalno skupno dolžino kanalizacijskega
sistema l = 2 km v letih 1998–2000:

– trije ali več referenčnih objektov F1=
100 točk,

– dva referenčna objekta F1= 80 točk,
– en referenčni objekt F1= 60 točk,
– brez referenčnega objekta F1= 0 točk.
Število točk iz naslova referenc se izraču-

na po formuli:

F = F1 x 0,4

Skupno število točk:
T = C + F

Ugodnejši je ponudnik, ki doseže višje
število točk.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001.

Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Celje

Št. 60-847/00 Ob-45088
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,

d.o.o. Rozmanova 2, 8000 Novo mesto.
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2. Naslov naročnika: Komunala Novo
mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/39-32-450, faks
07/39-32-505.

3. Vrsta in opis storiteve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: čiščenje poslovnih prosto-
rov Komunale Novo mesto, d.o.o.

Po prilogi 1A: storitve čiščenja stavb in
upravljanja z nepremičninami.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del: 1. 6.
2001, konec del: 31. 5. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Novo me-
sto, d.o.o., Sektor razvoj in investicij, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna
oseba: Goran Stanojević.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 30.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o.
številka 52100-601-11459, pri Agenciji za
plačilni promet Novo mesto, z navedbo “Jav-
ni razpis za čiščenje poslovnih prostorov Ko-
munale Novo mesto d.o.o.”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 4. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba:
Goran Stanojević.

10. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 18. 4. 2001 ob 11. uri, Komunala
Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in inve-
sticij, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če se zahteva: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 1% oce-
njene vrednosti javnega naročila.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): vse pravne obli-
ke skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. člena Zakona o jav-
nih naročilih: /

15. Ali je izvedba naročila storitve z za-
konom, predpisi ali upravnimi odločbami
razervirana za posebno dejavnost: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe: do
18. 6. 2001.

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 70 točk,
2. certifikat kakovosti ISO 9002: 20 točk,
3. reference ponudnika: 10 točk.
Cena storitve bo preračunana v točke po

naslednji formuli:
minimalna cena izmed vseh

ponudikov x 70cena v točkah = -----------------------------------------------
ponujena cena

posameznega ponudnika

Po tej formuli dobi ponudnik z najnižjo
ceno 70 točk, ponudniki z višjimi cenami pa
ustrezno manj.

Certifikat kakovosti ISO 9002 bo ovre-
dnoten na naslednji način:

– 20 točk, če je ponudnik lastnik certifi-
kata kakovosti ISO 9002 in kot dokazilo pre-
dloži overjeno fotokopijo certifikata,

– 0 točk, če ponudnik ni lastnik omenje-
nega certifikata oziroma ni predložil overjene
fotokopije certifikata.

Reference ponudnika bodo ovrednotene
na naslednji način:

– 10 točk, če je ponudnik v zadnjih 3
letih (1998, 1999, 2000) kvalitetno opravljal
storitve čiščenja v vsaj sedmih organizacijah
in kot dokazilo predloži potrjeno izjavo s stra-
ni naročnikov (investitorjev) v originalu ali no-
tarsko overjeni fotokopiji,

– 0 točk, če ponudnik v zadnjih 3 letih
(1998, 1999, 2000) ni (kvalitetno) opravljal
storitve čiščenja v vsaj sedmih organizacijah
oziroma kot dokazilo ne predloži potrjenih
izjav s strani naročnikov (investitorjev) v origi-
nalu ali notarsko overjeni fotokopiji.

Skupaj je možno doseči 100 točk.
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran

ponudnik, ki bo izpolnil vse zahteve in pogo-
je iz razpisne dokumentacije in glede na na-
vedena merila dosegel največje število točk.

18. Druge informacije o naročilu: oce-
njena vrednost javnega naročila znaša
5,000.000 SIT.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bil objavljen: Uradni
list RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo v Uradnem listu Republike Slovenije:
12. 3. 2001.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 1180/01 Ob-45201
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala Tr-

bovlje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: komunala.trbov-
lje@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: priprava, dostava in raz-
delitev malic v prostorih naročnika. Storitev
je uvrščena po ZJN v prilogo 1 B št. 27.

Ocenjena vrednost naročila: 6,840.000
SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponu-
dnik lahko ponudi izvajanje storitev le v celoti.

5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje, oziroma
na lokaciji Savinjska cesta 11a, Opekarna 27
in Gabrsko 59b.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek: 1. 6.
2001, dokončanje: 31. 5. 2002, trajanje iz-
vedbe: 12 mesecev, vsak delovni dan.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunala Trbovlje,
d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje, Vladi-
mir Draksler – vodja SKS ali Ivi Lanišnik – taj-
ništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na bla-
gajni družbe ali negotovinsko, z nakazilom na
ŽR 52700-601-11576, pri APP Podružnici Tr-
bovlje, z navedbo predmeta in številko javne-
ga razpisa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 4. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinj-
ska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:  18. 4. 2001  ob  13. uri,  v  sejni  so-
bi Komunale Trbovlje, d.o.o., Savinjska ce-
sta 11a.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% vrednosti ponudbe, ka-
tere veljavnost je do 1. 6. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
obračuna izdanih blokov z rokom 40 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): taka skupina mora
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naroči-
la, če bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni
akt mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne
glede na to, ponudniki odgovarjajo naročni-
ku neomejeno solidarno.

14. 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: zahteve so sestavni del razpisne
dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ni.

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: do 1. 6. 2001, datum odločitve: do
4. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena 70
točk, raznolikost malice 10 točk, rok plačila
5 točk, najemnina 15 točk.

Način uporabe meril je naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudbena cena za malico, ki je v
ponudbi za javni razpis višja od 570 SIT, se
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 6 JN/2001 Ob-44941
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/256-94-43, 04/256-94-44.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na dobava:
A) osebni računalniki z monitorji (25

kom),
B) strežnik NT z monitorjem (1 kom),
C) tiskalniki (laserski črnobeli 10 kom,

barvni laserski tiskalnik 1 kom, inkjet bar-
vni tiskalnik 1 kom, matrična tiskalnika 2
kom),

D) aktivna mrežna oprema (SWITCH
32 portni 1 kom, SWITCH 24 portni 1
kom, SWITCH 16 portni 1 kom), optični
SWITCH centralni 8 portni za priklop
SWITCHE-jev 1 kom),

E) programska oprema (Win NT. 4.0
Workstation – angleška verzija za osnov-
no in razširjeno delovno postajo ter strež-
nik za DIS).

(b) Kraj dobave: oddelek za medicinsko
informatiko.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
blago se bo nabavljalo sukcesivno v skladu s
terminskim planom in finančnimi zmožnostmi
zavoda.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2001–
december 2001.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Roman Potočnik, na-
bava in javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 12. 4. 2001.

ne upošteva. Malica se dostavlja vsak de-
lovni dan ob 10.30, na navedene lokacije.
Ponudniki morajo predložiti mesečni jedilnik
malic, na podlagi katerega so formirali po-
nudbo. Mesečna količina je približno 1.000
malic. Ponudnik mora zagotoviti uporabo iz-
danih bonov pri trgovski organizaciji v Ob-
čini Trbovlje. Ponudnik mora predložiti tudi
višino najemnine za najem prostorov in
opreme.

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1.
2001, Ob-42708.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001 po faksu.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z gotovino na bla-
gajni ali na ŽR št. 51500-603-34158.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 13. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: tajništvo uprave, Ksenija Podržaj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi ob podpisu pogodbe bo potrebno pre-
dložiti 2 bianco menici skupaj z izjavo za
vnovčenje.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
plačila bodo določeni v razpisni dokumenta-
ciji v II. fazi postopka.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: /

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: blago se bo nabavljalo sukcesivno do
konca leta 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 3. 2001.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 13-13/01-2 Ob-45005
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: kardioki-

rurški medicinski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: /

4. Datum začetka in predvideni datum za-
ključka ali trajanje dobave: od 1. 6. 2001 do
31. 12. 2001, razdeljeno na dva obdobja.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
5, 2000 Maribor. Dvig razpisne dokumenta-
cije: osebno ali po pošti ob predhodni pre-
dložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije, faks 02/331-15-33.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev prijave; vsak delovnik med 11.
in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko, na
ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo Kardiokirurški medicin-
ski potrošni material.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 2. 4. 2001, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina

za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, če bo vre-
dnost ponudbe nad 25 mio SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: navedeno
v pogojih.

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): /

10. 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:

1. da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravlja-
njem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni
postopek ali da ni prenehal poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe; potrdi-
lo ne sme biti starejše od 60 dni na dan
določen za predložitev prijav;

3. da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem, ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero mu je pre-
povedano opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met tega javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za predlo-
žitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2 ali BON-3); dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni na dan določen za predlo-
žitev prijav (ne velja za obrazec BON-1);

6.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0, ali

– število dni blokad žiro računa v preteklih
6 mesecih vključno do dneva sestavitve obraz-
ca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;

6.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali večje od
ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali večje
od ocenjene vrednosti tega razpisa, ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.
št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
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enake ali večje od ocenjene vrednosti tega
razpisa;

7. da zagotavlja razpisane količine arti-
klov, na katere se prijavlja;

8. da ponuja artikle, ki ustrezajo tehnič-
nim in kakovostnim zahtevam, opredeljene v
specifikaciji zahtev naročnika ter v tehnič-
nem in kakovostnem opisu artiklov;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od datu-
ma prevzema blaga;

10. da bo dostava fco Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobav-
ljena celotna količina naročenih artiklov;

12. da bo imel blago, ki bo predmet po-
godbe, na zalogi v svojem skladišču;

13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mini-
strstvu za zdravstvo o vpisu v register dobavi-
teljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo ali potr-
dilo Urada RS, da je v postopku pridobitve
registracije;

14. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mini-
strstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih
artiklov v register medicinskih pripomočkov,
ali potrdilo Urada RS, da je/so v postopku
pridobitve registracije (pod 14. točko lahko
prijavitelji predložijo kopijo objave registrira-
nih medicinskih pripomočkov iz Uradnega
lista RS, na katere se prijavljajo).

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
predložitev ponudb do 24. 4. 2001 do 13.
ure, odločitev o sprejemu 30. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena artikla.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponovljen razpis. Ocenjena vrednost raz-
pisa je 50,925.925 SIT (brez DDV). Prijaviti
se je možno na posamezen artikel. Dodatne
informacije na tel. 02/321-25-64, Monika
Lepoša.

14. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 3. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-45006
1. Naročnik: Vrtec Semedela, Nova ulica

2b, 6000 Koper.
2. Naslov naročnika: Vrtec Semedela,

Nova ulica 2b, 6000 Koper, tel.
05/614-50-11, faks 05/614-50-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila po
skupinah.

(b) Kraj dobave: sedež vrtca, Nova ulica
2b, Koper – vsa živila; Vrtec Prisoje, Oljčna
pot 63, Koper – za skupine živil: kruh, pe-
kovski in slaščičarski izdelki ter mleko in mle-
čni izdelki; Vrtec Markovec, Pot v gaj 1, Ko-
per – za skupine živil: kruh, pekovski in sla-
ščičarski izdelki ter mleko in mlečni izdelki.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki lahko konkurirajo na naslednje sklo-
pe oziroma skupine živil:

1. sveže meso,
2. mesni izdelki,
3. sveže ribe in mehkužci,
4. zamrznjene ribe in mehkužci,
5. ribji izdelki s kratkim rokom trajanja,

6. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. sveža zelenjava, suhe stročnice in

jajca,
9. sveže sadje,
10. suho sadje,
11. sadni sokovi, nektarji in napitki,
12. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine živil. V
posamezni skupini mora ponudnik zagotav-
ljati vse artikle in celotno količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je suk-
cesivna za celo leto. Sposobnost se prizna
za 2 leti, pogodba za dobavo blaga bo skle-
njena za vsako leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Vrtec Semedela, No-
va ulica 2b, 6000 Koper, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
30. 3. 2001, med 12. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT (DDV je vključen)
na ŽR 51400-603-30715 s pripisom – za raz-
pisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije mo-
ra ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 3. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vrtec Semedela, Nova ulica 2b,
6000 Koper.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: plačilo na-
ročila je po dobavi s 15-dnevnim zbirnikom,
30 dni po izstavitvi računa.

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

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:

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni bil
blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in ce-
lotno letno količino blaga iz skupine živil, na
katero se je prijavil na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 30 dni po iz-
stavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco na lokacijah: sedež vrtca, vrtec Prisoje in
vrtec Markovec – razloženo,

– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo
kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati morajo predložiti ponudbe do 4. 5.
2001 do 12. ure. Odločitev o sprejemu po-
nudbe bo 9. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

14. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

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

Vrtec Semedela Koper

Ob-45024
1. Naročnik: Osnovna šola Antona Ukmar-

ja Koper.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Anto-

na Ukmarja, Pot v gaj 2, 6000 Koper, tel.
05/663-28-90, faks 05/663-28-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila po
skupinah.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Antona Uk-
marja, Pot v gaj 2, 6000 Koper.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudniki lahko konkurirajo na naslednje sklo-
pe oziroma skupine živil:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. zamrznjene ribe in mehkužci,
4. sveža zelenjava in suhe stročnice,
5. zamrznjena zelenjava,
6. sadje,
7. suho sadje,
8. konzervirano sadje,
9. sadni sokovi,
10. testenine,
11. kruh in pekovsko pecivo,
12. keksi in slaščičarski izdelki,
13. zamrznjeni izdelki iz testa,
14. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine živil. V
posamezni skupini mora ponudnik zago-
tavljati vse artikle in celotno letno količino
blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je suk-
cesivna za celo leto. Sposobnost se prizna
za 3 leta, pogodba za dobavo blaga bo skle-
njena za vsako leto posebej.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Osnovna šola Antona
Ukmarja, Pot v gaj 2, Koper, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
30. 3. 2001, med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.330 SIT (DDV je vključen)
na ŽR 51400-603-31551, s pripisom – za raz-
pisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije mo-
ra ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do vključno 3. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Antona Ukmarja, Pot v
gaj 2, 6000 Koper.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: plačilo na-
ročila je po dobavi, z mesečnim zbirnikom,
30 dni po izstavitvi računa.

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

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:

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in ce-
lotno letno količino blaga iz skupine živil, na
katero se je prijavil na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, z
mesečnim zbirnikom, v roku 30 dni po izsta-
vitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco sedež šole – razloženo,

– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas 24 ur,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo

kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvido-

ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
kandidati morajo predložiti ponudbe do 4. 5.
2001. Odločitev o sprejemu ponudbe bo
predvidoma 7. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

14. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

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

Osnovna šola Antona Ukmarja,
Koper

Št. 5/01-3 Ob-45065
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Splo-

šna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rentgenski
filmi in material, sukcesivne dobave za leto
2001.

(b) Kraj dobave: fco razloženo, SB Brežice.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: od-
daja po sklopih ni predvidena.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne do-
bave za 1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice, pri Mileni Gramc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od pone-
deljka do petka od 8. do 14. ure, tel.
07/466-81-06, po enodnevni predhodni na-
javi po faksu. Dokumentacija je na voljo po
predhodnem dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na ŽR naročnika, št. 51620-603-31177,
s pripisom za JN rtg filmi.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 28. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo,
Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pripisom JN
rtg filmi.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: zava-
rovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: so določe-
ni v razpisni 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): /

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: razvidni v razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
predvideni datum predložitve ponudbe bo
11. 4. 2001 do 9. ure. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe bo 20. 4.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: izpolnje-
vanje vseh izločitvenih kriterijev, vseh tehnič-
nih parametrov in najnižja končna cena.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom o
priznanju sposobnosti in usposobljenosti po-
vabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni o
datumu in uri odpiranja ponudb.

14. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

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

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 4/01-3 Ob-45067
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Splo-

šna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/466-81-00, faks
07/466-81-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in ma-
terial za prehrano, sukcesivne dobave po
skupinah za leto 2001, v skupni vrednosti 5
mio SIT (z DDV).

(b) Kraj dobave: fco razloženo, SB Bre-
žice.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po naslednjih sklopih:

Skupina G: splošno prehrambeno blago.
Ponudnik mora ponuditi celo skupino.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne do-
bave za 1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Bre-
žice, pri Mileni Gramc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od pone-
deljka do petka od 8. do 14. ure, tel.
07/466-81-06, po enodnevni predhodni na-
javi po faksu. Dokumentacija je na voljo po
predhodnem dokazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000

SIT na ŽR naročnika, št. 51620-603-31177,
s pripisom za JN živila, skupina G.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 28. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo,
Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pripisom JN
živila, skupina G.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: zava-
rovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: so določe-
ni v razpisni 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): /

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: razvidni v razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: pred-
videni datum predložitve ponudbe bo 11. 4.
2001 do 9. ure. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe bo 13. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižje
cene.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kandidati bodo skupaj z obvestilom o
priznanju sposobnosti in usposobljenosti po-
vabljeni k predložitvi ponudb in obveščeni o
datumu in uri odpiranja ponudb.

14. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

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

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 10930094/01 Ob-45107
1. Naročnik: Vlada RS, Servis za proto-

kolarne storitve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39, 4000

Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računalni-

ška oprema.
(b) Kraj dobave: Predoslje 39, 4000

Kranj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba se lahko oddaja po naslednjih sklopih:

1. sklop: računalniki,
2. sklop: CDRW enote,
3. sklop: DVD enote,
4. sklop: ZIP enote,
5. sklop: zunanja jaz enota 2GB,
6. sklop: INK JET tiskalniki,
7. sklop: laserski tiskalniki,
8. sklop: matrični tiskalniki,
9. sklop: brezprekinitveni sistemi,
10. sklop: optični čitalniki (format A4),
11. sklop: standardni programi,
12. sklop: Corel Draw 9,
13. sklop: potrošni material za Epson ti-

skalnike,
14. sklop: potrošni material za HP tiskal-

nike,
15. sklop: papir za tiskalnike,
16. sklop: ZIP mediji,
17. sklop: JAZ medij 2GB,
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18. sklop: diskete 1,44MB,
19. sklop: modemi.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 2001–2003.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Vlada RS, Servis za
protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000
Kranj, Jože Poljak.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 2.000 SIT na ŽR
51500-637-53797.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 9. 4. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Vlada RS, Servis za protokolarne sto-
ritve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menica z menično izjavo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: po razpisni
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): skupina mora pre-
dložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

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:
2001–2003.

12. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ni.

14. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: ne.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 3. 2001.

Vlada RS,
Servis za protokolarne storitve

Št. 404-08-17/01-2 Ob-45204
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, tel. 01/433-11-11, faks
01/431-90-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– I. sklop: sredstva za kuhinje: ca.

50,000.000 SIT,
– II. sklop: sredstva za objektno higie-

no in pranje vozil: ca. 30,000.000 SIT,
– III. sklop: sredstva za pranje v pralni-

cah in ostalo tekstilno higieno: ca.
5,000.000 SIT,

– IV. sklop: pripomočki za vzdrževanje
higiene: ca. 20,000.000 SIT,

– V. sklop: higienska papirna konfek-
cija: ca. 45,000.000 SIT.

Vrednosti posameznih sklopov so letne
orientacijske vrednosti.

(b) Kraj dobave: vojašnice in drugi objek-
ti naročnika na celotnem območju RS.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za

en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo prijave na enega
ali več sklopov. Ne morejo pa predložiti prija-
ve le za del posameznega sklopa.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: priznanje spo-
sobnosti za obdobje 3 let, in sicer od 6.
2001 do 6. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za obram-
bo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba Boštjan Pur-
kat, tel. 01/471-25-86, soba št. 550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 5/2001), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, dav-
čno številko, št. javnega razpisa, sklic in šte-
vilko) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 9. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik
sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva plo-
ščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene z napisom: “Ne
odpiraj – prijava MORS 5/2001– čistila“.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi niso 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 (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

10. 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: pogoji, ki veljajo za vseh pet
sklopov:

– da nima blokiranega žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;

– da ima vsaj 3 zaposlene;
– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-

dil 30 dnevni plačilni rok;
– da zagotavlja usposabljanje naročnika

za delo s čistili oziroma sredstvi, ki jih po-
nuja;

– da zagotavlja dostavo 2x mesečno na
vsa odjemna mesta, najkasneje v petih dneh
od dneva prejema naročila. Dostava na de-
lovni dan med 7. in 14. uro;

– da je v zadnjih treh letih najmanj 1 leto
pogodbeno, v skupnem letnem obsegu naj-
manj 5,000.000 SIT, oskrboval vsaj enega
proračunskega porabnika in bil pri tem oce-
njen z oceno pozitivno.

Pogoji za posamezne sklope:
I. sklop: sredstva za kuhinje:
– ponudnik mora imeti certifikat kakovo-

sti grupe ISO 9000,

– ponudnik bo v II. fazi moral za vsak
ponujeni izdelek predložiti kakovostni list,

– dobavitelj mora biti usposobljen za logi-
stiko (dostavo blaga) v skladu z zakoni: Za-
kon o kemikalijah, Ur. list RS, št. 39/99,
Zakon o prevozu nevarnega blaga, Ur. l. RS,
št. 79/99 in 41/00, s pripadajočimi podza-
konskimi akti,

– dobavitelj mora zagotoviti brezplačno
dobavo, montažo in vzdrževanje dozirnih na-
prav za avtomatsko doziranje pralnih in izpi-
ralnih sredstev,

– zagotoviti mora postavitev tehnologije
pranja, sledenje in servis pri tehnologiji stroj-
nega pomivanja,

– najmanj enkrat v 60 dneh mora izvajati
meritve vode iz pomivalnih strojev in dostavi
pisno poročilo,

– dobavitelj mora imeti usposobljene ka-
dre, ki bi strokovno pomagali pri uvajanju
sistema HACCP v kuhinjah naročnika,

– za mila bo ponudnik moral v II. fazi, pri
oddaji ponudbe zagotoviti vzorce in podatke
proizvajalca o zahtevani kvaliteti, mila mora
ponudnik zagotoviti v pakiranjih 1 l, tako da
ustrezajo dozatorjem v vojašnicah (henkel do-
zatorji) ali pa zagotovi brezplačne nadome-
stne dozatorje;

II. sklop: sredstva za objektno higieno in
pranje vozil:

– ponudnik bo v II. fazi moral za vsak
ponujeni izdelek predložiti kakovostni list,

– dobavitelj mora biti usposobljen za logi-
stiko (dostavo blaga) v skladu z zakoni: Za-
kon o kemikalijah, Ur. l. RS, št. 39/99, Za-
kon o prevozu nevarnega blaga, Ur. l. RS, št.
79/99 in 41/00, s pripadajočimi podzakon-
skimi akti;

III. sklop: sredstva za pranje v pralnicah in
ostalo tekstilno higieno:

– ponudnik bo v II. fazi moral za vsak
ponujeni izdelek predložiti kakovostni list,

– dobavitelj mora biti usposobljen za logi-
stiko (dostavo blaga) v skladu z zakoni: Za-
kon o kemikalijah, Ur. l. RS, št. 39/99, Za-
kon o prevozu nevarnega blaga, Ur. l. RS, št.
79/99 in 41/00, s pripadajočimi podzakon-
skimi akti,

– dobavitelj mora zagotoviti brezplačno do-
bavo, montažo in vzdrževanje dozirnih naprav
za avtomatsko doziranje pralnih sredstev na
obstoječih enoconskih pralnih strojih,

– zagotoviti mora postavitev tehnologije
pranja, sledenje in servis pri tehnologiji pra-
nja v pralnicah Maribor, Slovenska Bistrica in
Murska Sobota;

IV. sklop: pripomočki za vzdrževanje hi-
giene:

– ponudnik mora zagotoviti krpe različnih
barv, zaradi zunanje prepoznavnosti po na-
menih čiščenja,

– za PVC vrečke bo ponudnik moral v II.
fazi, pri oddaji ponudbe zagotoviti vzorce in
dejanske podatke o kvaliteti materiala;

V. sklop: higienska papirna konfekcija:
– vsa papirna konfekcija mora biti iz 100%

celuloze, različnih barv in dimenzij (enkrat do
večkrat vpojna),

– dobavitelj mora zagotoviti 2x tedensko
postavitev higienskega papirja in mil na po-
trošna mesta (WC-ji, kopalnice) na lokaciji
Kardeljeva ploščad in servisiranje WC desk
ter menjavo razpršilcev,

– ponudnik bo moral v II. fazi, pri oddaji
ponudbe zagotoviti vzorce in dejanske po-
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ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Št. 351-2/01 Ob-45210
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva ulica

27/A, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradenj in storitev:

stalne izvedbe gradenj, dobave blaga (kli-
ma naprave, sistemi tehničnega varova-
nja) malih vrednosti za obdobje 1. 4. 2001
do 31. 3. 2003 na objektih, s katerimi uprav-
lja Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije na različnih lokacijah po Sloveniji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

– sklop A: vsa gradbeno obrtniška in in-
stalacijska dela, razen klimatizacije in tehnič-
nega varovanja,

– sklop B: slikopleskarska dela,
– sklop C: krovska dela,
– sklop D: kleparska dela,
– sklop E: strojnoinstalacijska dela,
– sklop F: elektroinstalacijska dela,
– sklop G: klimatizacija,
– sklop H: tehnično varovanje.
Izvajanje del, storitev oziroma dobava bla-

ga pod posameznimi sklopi se medsebojno
izključujejo!

Podrobnejši opis del je razviden iz razpi-
sne dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: različne lokacije po Slo-
veniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: usposobljenost bo
priznana za čas od 1. 4. 2001 do 31. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo

datke o kvaliteti ponujenega materiala za V
sklop (skupino A in B).

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 15. 5., 30. 5.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena ob izpolnjevanju zahtev naročnika gle-
de kakovosti.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjeta Bartol, tel. 01/471-23-40.

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

15. Datum odposlanja zahteve za objavo:
12. 3. 2001.

Ministrstvo za obrambo RS

in dodatne informacije: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva uli-
ca 27/a, Ljubljana – glavna pisarna; Franci
Kodela, tel. 478-55-28, od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
oddajo prijav – ponud.

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

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 2. 4. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Servis skupnih služb Vlade Republi-
ke Slovenije, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe in garancija za od-
pravo napak v garancijskem roku.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po ve-
ljavnih predpisih.

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ostali pogoji so podrobneje
podani v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: /

14. Merila za ocenitev ponudb:
1. kvalitetno in pravočasno opravljene

gradnje oziroma storitve v zvezi z dejavnostjo,
ki je predmet javnega naročila (istovrstna de-
la) v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe:

– 1. sklop: naročila v vrednosti do
5,000.000 SIT – 2,5 točke x število naročil
– opomba: vrednoti se največ 5 naročil!

– 2. sklop: naročila v vrednosti od
5,000.001 do 20,000.000 SIT – 3 točke x
število naročil – opomba: vrednoti se največ
4 naročila!

– 3. sklop: naročila v vrednosti od
20,000.001 do 40,000.000 SIT – 3,5 toč-
ke x število naročil – opomba: vrednoti se
največ 3 naročila!

– 4. sklop: naročila v vrednosti nad
40,000.001 SIT – 4 točke x število naročil –
opomba: vrednoti se največ 1 naročilo !

Točke po posameznih sklopih točke 1 se
seštevajo, ponudnik lahko dobi skupaj naj-
več 39 točk.

Upoštevajo se samo naročila, ki izpolnju-
jejo pogoje iz razpisne dokumentacije.

2. finančna sposobnost ponudnika – po-
nudnik je v preteklem bilančnem obdobju
posloval s čistim dobičkom – 5 točk;

3. certifikat po sistemu za zagotavljanje ka-
kovost v skladu s skupino slovenskih standar-
dov SIST EN ISO 9000, veljavnen za dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila – 5 točk;

4. splošni garancijski rok za izvedena de-
la – 0,2 točke za vsak mesec daljši garancij-
ski rok od zahtevanega, vendar največ za 24
mesecev – do 4,8 točke.

Usposobljenost za izvedbo stalnih gradenj
za razpisano obdobje se prizna ponudbni-
kom, ki dosežejo vsaj 70% možnih točk, če
nudijo dela iz sklopa A (vsa gradbeno obrtni-
ška in instalacijska dela, razen klimatizacije

in tehničnega varovanja) oziroma če doseže-
jo vsaj 50% možnih točk, če nudijo dela iz
ostalih sklopov.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 3. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. JNSPS/2001 Ob-45070
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova 27,

3000 Celje, tel. 03/42-65-800, faks
03/42-65-802, e-mail: komunalna.direkci-
ja@celje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: redno vzdrževa-
nje svetlobno prometne signalizacije na
področju Mestne občine Celje, po prilogi
1A, letna vrednost 20,000.000 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.

5. Kraj izvedbe: področje Mestne obči-
ne Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
storitev po podpisu pogodbe za eno leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, pri Petri Kodela, dodatne
informacije daje Jure Ocvirk, dipl. inž. el.,
tel. 03/42-65-800, faks 03/42-65-802.
Naročnik ne namerava organizirati sestanka
s ponudniki.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno v tajniš-
tvu Komunalne direkcije vsak delovni dan do
28. 3. 2001 med 8. in 11. uro, s predloži-
tvijo potrdila o plačanih stroških razmnože-
vanja razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razmnoževanja in iz-
delave razpisne dokumentacije v višini
14.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR na-
ročnika Mestna občina Celje, Komunalna di-
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-44918
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje Hra-

stnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje, tel. 03/56-26-144, faks 03/56-52-100.

3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniško pohištvo. Kraj dobave: Tr-
bovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: dobavitelj je bil izbran na podlagi
postopka s pogajanji brez predhodne objave
po 2. točki 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Tovarna pohištva Trbovlje,
d.d., Savinjska cesta 31, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 9,465.600 SIT
brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 10,023.520 SIT brez DDV, 9,465.600
SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje, št.:
50700-630-9010105.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave je potrebno predložiti ne glede
na način dospetja do srede, 28. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27, 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: naroč-
nik bo nakazoval plačila na žiro račun izva-
jalca v roku 30 dni od potrditve 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): ne.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: pogoj, da se prispela ponudba
upošteva je, da je ponudnik davčni zaveza-
nec (priložiti je potrebno potrdilo o vpisu v re-
gister zavezancev za davek na dodano vre-
dnost), sposobnost zagotavljanja vseh vrst re-
zervnih delov po specifikaciji v razpisni do-
kumentaciji, rok dobave – odzivni čas je
maks. 1 dan, urejena kontrola kvaliteta s stra-
ni ponudnika, ponudnik mora na zahtevo na-
ročnika dobaviti vzorce posameznih delov.

14. (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 varnosti cestnega prometa ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 30 z dne 16. 4. 1998.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
datum predložitve ponudb je 11. 4. 2001 do
12. ure, datum za odločitev o sprejemu po-
nudbe je 17. 4. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po specifikaciji materiala brez DDV,
vključevati pa mora dobavo rezervnih delov
po spisku rezervnih delov v razpisni doku-
mentaciji.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznalna za tri le-
ta. Letna pogodba se bo sklenila s ponudni-
ki, katerih cena ponudbe ne odstopa več kot
10% navzgor od povprečne cene ponudb.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 3. 2001.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 5. 3. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Št. 10930001/01 Ob-44932
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

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

4001 Kranj, tel. 04/26-010-00, faks
04/20-21-551.

3. Datum izbire: 5. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. bencin zeleni 95: 15.700 l,
2. dizel gorivo D2: 24.670 l,
3. petrolej motorni: 2.000 l,
4. kurilno olje ekstra lahko: 390.000 l.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– merila za dodelitev naročila so bila rok

dobave,
– kakovost storitev,
– cena,
– refernce,
– finančna sposobnost ponudnika,
– kadrovska struktura zaposlenih pri iz-

vedbi javnega naročila,
– plačilni rok,
– veljavnost ponudbe.
Najugodnješi ponudnik je bil izbran na

osnovi kriterijev ekonomičnosti v katerem vre-
dnost ponudbe vsebuje 60% ocene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, Slovenska naf-
tna družba d.d., Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,190.153
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: najvišja ponudba 35,190.153 SIT, najni-
žja ponudba 2,736.449 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: 6. 3. 2001.

Vlada Republike Slovenije,
Servis za protokolarne storitve

Št. 002/01 Ob-44985
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava rezervnih delov za turbino 32
MW, blok 1; Ex works tovarna ABB Karlo-
vac, Hrvaška.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: oddaja naročila brez predhodne
objave, v skladu s 3. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sol Intercontinental, d.o.o.,
Bežigrad 15, 1000 Ljubljana (ekskluzivni za-
stopnik podjetja ABB Karlovac na ozemlju Re-
publike Slovenije).

7. Pogodbena vrednost: 31,906.269,60
SIT (289.533,96 DEM), preračunano v tolar-
sko protivrednost po prodajnem podjetni-
škem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d. na
dan 1. 3. 2001.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 30,386.923,50 SIT
(275.746,66 DEM).

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

be: 289.533,96 DEM.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 8. 3. 2001.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 003/01 Ob-44986
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 28. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: naročilo ležajev generatorja in turbi-
ne za blok 1, 32 MW; Ex works tovarna
ABB Karlovac, Hrvaška.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: oddaja naročila brez predhodne
objave, v skladu s 4. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sol Intercontinental, d.o.o.,
Bežigrad 15, 1000 Ljubljana (ekskluzivni za-
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stopnik podjetja ABB Karlovac na ozemlju Re-
publike Slovenije).

7. Pogodbena vrednost: 20,596.137,03
SIT (186.900 DEM), preračunano v tolarsko
protivrednost po prodajnem podjetniškem te-
čaju Nove Ljubljanske banke d.d. na dan 1. 3.
2001.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19,615.368,60 SIT
(178.000 DEM).

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

be: 220.590 DEM in 186.900 DEM.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 8. 3. 2001.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Št. 916/2001 Ob-45008
1. Naročnik: Komunala Trebnje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, tel. 07/348-12-64, faks
07/348-12-82, e-mail: uprava@komuna-
la-trebnje.si.

3. Datum izbire: 19. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža strojnih napeljav,
elektro napeljav in hidromehanske opre-
me za ČN Trebnje.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena 75%, reference 5%, plačil-
ni pogoji 5%, dodatne ugodnosti 5%, garan-
cija 5%, servis 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GPG d.d., Emonska 8,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 82,872.056 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 119,574.624 SIT, 102,734.517 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 110-111 z dne 1. 12.
2000, Ob-39733.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 3. 2001.

Komunala Trebnje d.o.o.

Št. 02/01 Ob-45009
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516, Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 22. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: programska oprema “EVI” proizvajal-
ca CURSOR GmbH Nemčija, uvajanje in
izobraževanje uporabnikov, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek s
pogajanji brez predhodne objave (20. člen,

2. točka, oziroma 110. člen, 3. točka ZJN-1,
Ur. l. RS, št. 39/00): podjetje Noema, d.d.,
Ljubljana, je edini zastopnik za prodajo pro-
gramske opreme proizvajalca Cursor GmbH
Nemčija v Sloveniji, program “EVI” bo naroč-
nik uporabil za podporo pri prodaji električne
energije upravičenim odjemalcem.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Noema, d.d., Ljubljana,
Glonarjeva ul. 1, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,410.000
SIT (brez DDV, po srednjem tečaju BS na
dan naročila objave).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 16,410.000 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Naročilo bo realizirano v 3 fazah, s 3
delnimi pogodbami.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

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

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 436/01 Ob-45010
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Mirka Vadno-

va 3a, Kranj, tel. 04/2083-000, faks:
04/20-83-600.

3. Datum izbire: 6. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava in montaža dveh mehkih jezov za
HE Sava Kranj za sanacijo posledic ško-
de, ki je nastala zaradi povečanega vodo-
toka na reki Savi ob hudem deževju v
novembru leta 2000; kraj dobave je Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena in rok iz-
vedbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sava, gumarska in ke-
mijska industrija d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 18,624.206
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 18,624.206 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javno naročilo je bilo oddano na pod-
lagi 4. odstavka 110. člena Zakona o javnih
naročilih.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 3. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 45/655/2001 Ob-45061
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-24-41.

3. Datum izbire: 5. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava rabljenih odklopnikov 110 kV.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: naročnik je izkoristil možnost ugo-
dnega nakupa odklopnikov in izvedel posto-
pek s pogajanji po 9. členu 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,032.500 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 naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 9. 3. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 47/669/2001 Ob-45075
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava obešalnega materiala, kompo-
zitnih izolatorjev in vodnikov ter izvedba
montaže in demontaže 110 kV DV Ožbalt
- RTP Pekre, 110 kV DV Gorica - Ajdovšči-
na in 2 × 110 kV Kleče - Okroglo odcep
HE Medvode.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: za dobavo obešalnega materia-
la: skupna ponudbena cena 70 %, pozitivne
reference proizvajalca za tovrstno opremo na
objektih 110 kV 10%, kompatibilnost obešal-
nega materiala z obstoječimi obešalnimi ma-
teriali 7%, rok dobave opreme 5 %, dokazilo
o preizkusu obešalnega materiala 5%, plačil-
ni pogoji 3%; za dobavo kompozitnih izola-
torjev: skupna ponudbena cena 70%, pozi-
tivne reference proizvajalca za ECR stekle-
nih vlaken na objektih 110 kV 10%, dokazilo
o preizkusu kompozitnih izolatorjev s pripa-
dajočo armaturo 7%, rok dobave opreme 5%,
tehnična prednost kompozitnih izolatorjev z
ECR steklenimi vlakni 5%, plačilni pogoji 3%;
za dobavo vrvi: skupna ponudbena cena
80%, pozitivne reference proizvajalca za pred-
metno vrv (vodnike) v EGS-u 12%, rok doba-
ve vrvi(vodnikov) 5%, plačilni pogoji 3%; za
izvedbo demontaže in montaže: skupna po-
nudbena cena 77%, pozitivne reference po-
nudnika za demontažna in montažna dela
10%, dokazilo, da ima izvajalec demontažnih
in montažnih del ISO standard 5%, rok izved-
be demontažnih in montažnih del 5%, plačil-
ni pogoji 3%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za dobavo obešalnega ma-
teriala: Dalen, d.o.o., Šlandrova 10, 1000
Ljubljana; za dobavo kompozitnih izolatorjev:
Kosič, d.o.o., Vodovnikova 13, 2000 Maribor;
za dobavo vrvi Telma trade, d.o.o., Motnica
13, 1236 Trzin;, za demontažo in montažo
C&G,d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: za dobavo obe-
šalnega materiala: 25,168.508,60 SIT; za do-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 16. 3. 2001 / Stran 1243

bavo kompozitnih izolatorjev: 24,442.923,68
SIT; za dobavo vrvi 10,483.900 SIT; za de-
montažo in montažo 3,996.400,80 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-
dal podizvajalcem: za dobavo obešalnega
materiala: za dobavo kompozitnih izolatorjev:
za dobavo vrvi, za demontažo in montažo.

9. Število prejetih ponudb: za dobavo
obešalnega materiala: 3 ponudbe; za doba-
vo kompozitnih izolatorjev: 5 ponudb; za do-
bavo vrvi: 2 ponudbi; za demontažo in mon-
tažo: 2 ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: za dobavo obešalnega materiala: najvišja:
25,479.230,90 SIT, najnižja: 25,168.508,60
SIT; za dobavo kompozitnih izolatorjev: najvi-
šja: 29,995.711,20 SIT, najnižja
20,529.377,80 SIT; za dobavo vrvi: najvišja:
12,994.800 SIT, najnižja: 10,483.900 SIT;
za demontažo in montažo: najvišja:
4,300.065 SIT, najnižja: 3,996.065 SIT.

Morebitne druge informacije o naroči-
lu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Ob-45106
1. Naročnik: Onkološki inštitut.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: en linearni pospeševalnik, komplet ob-
sevalnega pribora, ena obsevalna miza,
en večlistni kolimatorski sistem, en si-
stem za digitalno verifikacijo obsevalnih
polj, en računalniški verifikacijski sistem,
seti najpomembnejših oziroma najpogo-
steje uporabljanih rezervnih delov za po-
samezne sklope opreme, štiri laserji po-
zicijski, demontaža stare aparature, izde-
lava projekta, adaptacija prostora, mon-
taža nove aparature, pridobitev vseh do-
voljenj.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: oddaja javnega naročila z nepo-
sredno pogodbo po 55. in 56. členu ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Sanolabor, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 410,999.332
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 410,999.332 SIT in 359,100.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: prvič objavljen javni razpis v Uradnem li-
stu RS, št. 97-98/99, Ob-16452, ponovni
javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št.
76-77/00, Ob-34146.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 3. 2001.

Onkološki inštitut, Ljubljana

Št. 20/2001 Ob-45122
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 2,

1370 Logatec.
3. Datum izbire: 20. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: digitalni ultrazvočni aparat z barvnim
dopplerjem in s 15“ barvnim monitorjem.

Kraj dobave: Zdravstveni dom Logatec,
Notranjska c. 2, Logatec.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ekonomska cena, prodajni po-
goji, prodajne storitve.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Medias International,
d.o.o., Leskoškova c. 9 D, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,829.364,48
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 14,006.300 SIT, 10,829.364,48 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
5-6 z dne 26. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 9. 3. 2001.

Zdravstveni dom Logatec

Št. 07/2000 Ob-45205
1. Naročnik: Bolnišnica za zdravljenje in

rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in po-
daljšano splošno-bolnišnično nego Sežana.

2. Naslov naročnika: Cankarjeva 4, 6210
Sežana.

3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža RTG aparata za sli-
kanje pljuč in skeleta za bolnišnico v Se-
žani.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AC Konim d.o.o., Barago-
va 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,167.276 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 22,481.480 SIT, 16,167.276 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Ur. l. RS, št. 118-119 z dne 22. 12. 2000,
Ob-41114.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 3. 2001.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo kroničnih pljučnih

bolnikov in podaljšano
splošno-bolnišnično nego Sežana

Št. 007/01 Ob-45202
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in dobava pete vrste lopatic
rotorja NT turbine 32 MW; Ex works to-
varna ABB Karlovac, Hrvaška.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: oddaja naročila brez predhodne
objave, v skladu s 3. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental,
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana (eksklu-
zivni zastopnik podjetja ABB Karlovac na
ozemlju Republike Slovenije).

7. Pogodbena vrednost: 43,317.759,60
SIT (393.015 DEM), preračunano v tolarsko
protivrednost po prodajnem podjetniškem te-
čaju Nove Ljubljanske banke, d.d., na dan
1. 3. 2001.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 41,255.009,10 SIT
(374.300 DEM).

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 12. 3. 2001.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

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

Ob-44920
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje Hra-

stnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbov-
lje, tel. 03/56-26-114, faks 03/56-52-100.

3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izdelava transportnega nad-
kopa od jaška 3 do k. 270. Kraj izvedbe:
Rudnik Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: ponujena cena, rok izvedbe, rok
plačila, fiksnost cen in garancijska doba. Iz-
brani ponudnik je bil izbran na podlagi nižje
cene, krajšega roka izvedbe, ugodnejšega ro-
ka plačila ter daljše garancijske dobe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: RGS, d.d., Ljubljana, Di-
mičeva 16, 1109 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 74,931.030
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 19/2001 Ob-44859
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško tel. 07/48-020, faks 07/49-21-528.
3. Datum izbire: 9. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava

daljnovodne zaščite v 400 kV DV Zagreb
1 v NEK.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani izvajalec je opravil prvi
del storitve, gre torej za ponovitev oziroma
nadaljevanje podobnih storitev, ki ustrezajo
osnovnemu projektu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ABB, d.o.o., Ljubljana, To-
plarniška 19, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 41,891.400
SIT (382.500 DEM).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 43,604.000 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: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 3. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 4-JN/2001 Ob-44935
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik.
3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava či-

stil:
a) pripomočki za čiščenje in detergenti,

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

nudbe: 76,500.002,40 SIT brez DDV,
74,931.030 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: 5. 3. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Št. 193/01 Ob-44981
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,

3310 Žalec.
3. Datum izbire: 31. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Pod-
kraj–Stebovnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 60% (maks. 60
točk),

– reference: 20% (maks. 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika:

10% (maks. 10 točk),
– ostale ugodnosti: 10% (maks. 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po

zgoraj navedenih merilih prejela najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Plima, d.o.o., Žalec, Šlan-
drov trg 44, 3310 Žalec.

7. Pogodbena vrednost: 61,666.716,54
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 20,049.880 SIT
(brez DDV).

9. Število prejetih ponudb: 9 (vse pra-
vilne).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 89,123.060,56 SIT (z vključenim DDV)
in 61,666.716,54 SIT (z vključenim 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: 7. 3. 2001.

Javno komunalno
podjetje Žalec, d.o.o.

Ob-45081
1. Naročnik: Prepadnik Rajko.
2. Naslov naročnika: 3330 Mozirje, Na

Gradišču 21.
3. Datum izbire: 9. februar 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja male hidroelek-
trarne “Prehova” v Nazarjih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena (60%), usposobljenost
(10%), referenčni objekti (10%), plačilni po-
goji (10%), rok izvedbe (10%).

Ponudba izbranega izvajalca je najvišje
ocenjena glede na razpisana merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis, d.d., Celje, Ul.
XIV. divizije 10, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 51,159.187,94
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 82,702.885,85 SIT, 51,159.187,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 9. 3. 2001.
Navor Celje, d.o.o.

b) papirna galanterija in pripomočki za
higieno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponujena cena ar-
tikla.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana,

– Sij, d.o.o., Krumperška 11, Domžale,
– Živila, d.d., Cesta na Okroglo 3,

Naklo,
– Chemo, d.d., Cesta v mestni log 90,

Ljubljana,
– Valtex, d.o.o., Cesta A. Bitenca 68,

Ljubljana,
– IVEC, d.o.o., heroja Šaranoviča 38,

Maribor,
– Henkel Ecolab, d.o.o., Veingerlova 4,

Maribor,
– PRI-MA, d.o.o., Igriška 2, Ljubljana,
– Europap, d.o.o., cesta v Šmartno 5,

Ljubljana,
– Harper, d.o.o., Vodnikova 187, Ljub-

ljana,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, Ig,
– Mavrica, d.d., Resljeva 1, Ljubljana,
– Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137/b,

Spodnji Duplek,
– MBS, d.o.o., Razgled 21, Piran,
– Petrol, d.d., Dunajska 50, Ljubljana,
– Astra, d.d., Staričeva 41, Ljubljana,
– Diversy Lever, d.o.o., Linhartova 15,

Maribor,
– Exim Ex, d.o.o., Šmartinska 32, Ljub-

ljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-41990.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 1. 2001.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 2/01-15 Ob-44953
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/566-81-00, faks
07/466-81-10, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.

3. Datum izbire: 5. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje peri-

la, ca. 160.000 kg perila v letu 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Belin IPP, d.o.o., Ratan-
ska vas 16, 3250 Rogaška Slatina.

7. Pogodbena vrednost: 29,512.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 30,273.600 SIT, 29,512.000 SIT.
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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. 120-124 z dne 29. 12.
2000.

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

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 1 Ob-45007
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Kon-

gresni trg 12, Ekonomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

17, faks 01/589-26-98.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prva faza

omejenega postopka – dobava tujih
knjig in revij.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: redna, kompleksna in stalna
dobava, najnižja marža, dostop do vsebin
preko računalniške povezave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cankarjeva založba, d.d., Ljub-
ljana, Kopitarjeva 2, Markom, d.o.o., Prvomaj-
ska 9, Ljubljana, Mladinska knjiga trgovina,
d.d., Ljubljana, Slovenska 29 in DZS, Založ-
ništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40,000.000 SIT.

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 221 z dne 22. 12. 2000.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 7. 3. 2001.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Ob-45056
1. Naročnik: Komunala Koper, d.o.o. –

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

6000 Koper.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri najugo-

dnejšega izvajalca je bilo izdano 25. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje sto-

ritev pri vzdrževalnih gradbenih delih na
področju javnih površin in infrastrukturi
javnih služb ter na osnovnih sredstvih
javnega podjetja na območju Mestne ob-
čine Koper, občasno – po potrebi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila naslednja: cena, plačilni pogoji, ka-
drovska usposobljenost na reakcijski čas –
bližina podjetja. Izbrani ponudnik je v kom-
binaciji meril, ki so bila razpisana, dosegel
največje število točk, ima najnižjo ceno in
najdaljši rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zidarstvo in fasaderstvo
Kumanovič Stjepan, s.p., Bolniška ul. 13,
6330 Piran.

7. Pogodbena vrednost: cena za urno
postavko je 1.325 SIT/uro.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejeti sta bili
2 pravočasni in pravilni ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednost najvišje urne postavke je
1.817,66 SIT/uro, vrednost najnižje urne
postavke je 1.325 SIT/uro.

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: 9. 3. 2001.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Št. 021/2001 Ob-45102
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, tel.
07/48-020, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: radiološki mo-

nitoring v okolici NE Krško za leto 2001.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: Uradni list SFRJ, št. 40/86
(str. 335), kjer je bila objavljena Določba o
določitvi organizacij združenega dela, ki iz-
polnjujejo pogoje za sistematično preisko-
vanje kontaminacije z radioaktivnimi snovmi,
določa za izvedbo radiološkega monitorin-
ga Zavod za varstvo pri delu Ljubljana.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavod za varstvo pri de-
lu, d.d., Ljubljana, Bohoričeva 22a, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 69,752.328
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 69,752.328 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: 9. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,

Krško

Št. 1/2001 Ob-45114
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 13. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba pro-

gramerskih in konzultantskih storitev na
področju obstoječe uporabniške in si-
stemske programske opreme namenje-
ne podpori poslovanja Urada za znanost
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v
obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo oddano
po postopku s pogajanji brez predhodne ob-

jave (2. tč. 1. odst. 20. člena ZJN-1). Izbrani
izvajalec je namreč edini usposobljeni izvaja-
lec, ki lahko zagotovi nemoteno delovanje
obstoječe programske opreme, namenjene
podpori poslovanja Urada za znanost Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport in njeno
prilagajanje spremembam v poslovanju.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gosp. družba Piradel
d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: predvidena
pogodbena vrednost za celotno pogodbe-
no obdobje znaša 4,120.200 SIT (brez
DDV) oziroma 4,903.038 SIT (z obračuna-
nim DDV v višini 19%). Izbrani izvajalec bo
namreč za naročnika izvajal storitve v potre-
bnem obsegu (predvidoma 210 izvajalskih
ur na mesec oziroma 7 ur na dan), in sicer
po izhodiščni ceni izvajalske ure (6.540 SIT
oziroma z obračunanim DDV v višini 19%
7.782,60 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 v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 006/01 Ob-45203
1. Naročnik: Termelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: popravilo ro-

torja TA1, 32 MW bloka 1.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: oddaja naročila brez predhodne
objave, v skladu s 3. točko 110. člena ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana (eksklu-
zivni zastopnik podjetja ABB Karlovac na
ozemlju Republike Slovenije).

7. Pogodbena vrednost: 11,486.351,60
SIT (894.737 SIT in 96.096 DEM preraču-
nano v tolarsko protivrednost po prodajnem
podjetniškem tečaju Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., na dan 2. 3. 2001).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,087.252 SIT
(91.520 DEM) in 894.737 SIT.

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 12. 3. 2001.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
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Javni razpisi

Popravek

V javnem razpisu za dolgoročne kredite
ter garancije za dolgoročne kredite za pro-
jekte malega gospodarstva, naročnika Re-
gionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje
ob Savi, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44782
(stran 1003), se prvi stavek pod točko 2.1.
Dolgoročni krediti popravi in se pravilno gla-
si:

Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v viši-
ni najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.

Uredništvo

Ob-44962

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo pšenice

1. Prodajalec: Zavod Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve.

2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/58-97-300, faks
01/58-97-347.

3. Predmet javnega razpisa: prodaja
okoli 14.000 ton pšenice (poreklo ZDA in
Argentina).

Pšenica se prodaja po načelu “vide-
no-kupljeno”.

4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišča
Zavoda RS za blagovne rezerve v Republiki
Sloveniji. Pšenico je potrebno prevzeti naj-
kasneje v roku 20 dni po podpisu pogodbe.

5. Izhodiščna cena: 36 SIT/kg pšeni-
ce, fco skladišče Zavoda RS za blagovne
rezerve.

Pšenica bo prodana ponudniku, ki bo
ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva
ponudnika ponudita enako ceno, ima pre-
dnost ponudnik, ki ponudi nakup večje koli-
čine pšenice.

Po ocenitvi ponudb Zavod sklene po-
godbo z enim ali več ponudniki, z najugo-
dnejšo kombinacijo ponudb.

Najmanjša količina, ki jo mora ponudnik
odkupiti, je 25 ton.

6. Višina kavcije: pred odpiranjem po-
nudb morajo ponudniki položiti kavcijo v vi-
šini 15% izhodiščne cene načrtovanih na-
kupov na ŽR 50101-603-402300.

Po opravljenem javnem odpiranju po-
nudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajst dni,
brez obresti.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mo-
ra biti sklenjena v roku desetih dni po odpi-
ranju ponudb. Če izbrani ponudnik pogod-
be ne sklene, naročnik priloženo kavcijo
zadrži.

8. Način in rok plačila: najugodnejši po-
nudnik lahko plača kupnino pred prevze-
mom pšenice na ŽR 50101-603-402300,
ali v roku 60 dni po prevzemu pšenice, če
zavaruje plačilo z bančno garancijo, ki jo
mora dostaviti v roku petih delovnih dni po
podpisu pogodbe. Bančna garancija se mo-
ra glasiti na vrednost pogodbene količine
pšenice in z rokom dospelosti 15 dni po
preteku obveznosti plačila. Položena kavci-

ja se v primeru takojšnjega plačila všteje v
kupnino oziroma se v primeru plačila z odlo-
gom vrne po izpolnitvi vseh pogodbenih ob-
veznosti v roku petih dni, brez obresti.

9. Dodatne informacije: Dušan Šelih, tel.
01/58-97-327 in mag. Andreja Znoj
(01/58-97-363).

10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
je potrebno predložiti do 5. 4. 2001 do
10. ure.

Ponudbe se označi: “Ponudba za nakup
pšenice – ne odpiraj!”.

Ponudbi je potrebno predložiti potrdilo o
plačani kavciji.

Ponudbe je potrebno predložiti na: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi, VII.
nadstropje, Zavod RS za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.

12. Zavod na podlagi tega razpisa ni za-
vezan skleniti pogodbe s ponudnikom, ki
ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli
drugim ponudnikom in nima nobenih obvez-
nosti do prizadetih ponudnikov.

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 3. 2001.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-45115
Na podlagi 10. in v skladu s 7. in 8.

členom Zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98) in na podlagi 4. člena Odredbe o
načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev
letnega programa športa (Ur. l. RS, št.
95/99) objavlja Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa iz

javnih sredstev na državni ravni
v Republiki Sloveniji v letu 2001

1. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
letnega programa športa, opredeljeni v 8.
členu Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98).

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za

sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa, in sicer pri naslednjih vsebinah ter
razvojnih in strokovnih nalogah v športu:

a) vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok, mladi-

ne in študentov,
– vrhunski šport, športna vzgoja otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport,

– športna rekreacija,
– šport invalidov.
b) razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in spo-

polnjevanje strokovnih kadrov,
– založniška dejavnost,
– znanstveno in razvojno raziskovalna

dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih

poživil in postopkov,
– informatika v športu,
– delovanje zvez in zavodov, ki opravlja-

jo strokovne in razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu.
3. Višina razpisanih sredstev: okvirna vi-

šina razpisanih sredstev je 1.402,000.000

SIT. Dejansko višino sredstev bo Ministrs-
tvo za šolstvo, znanost in šport določilo po
sprejemu proračuna za leto 2001.

4. Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena v letu 2001.

5. Predlagatelji lahko prevzamejo razpi-
sno dokumentacijo na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Sektor za šport, Ce-
lovška 25, Ljubljana do 12. 4. 2001 vsak
delovni dan med 10. in 12. uro (tajništvo
Sektorja za šport, Suzana Pečnik).

6. Rok za oddajo vlog je 17. april 2001.
Odpiranje vlog bo potekalo 18. in 19. aprila
2001 in ne bo javno.

7. Vloge za sofinanciranje posameznih
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog mo-
rajo biti izdelane na obrazcih iz razpisne
dokumentacije in vsebovati dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

8. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
bo na podlagi prispelih vlog in v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev letne-
ga programa športa iz javnih sredstev na dr-
žavni ravni v Republiki Sloveniji pripravilo letni
načrt za sofinanciranje programov športa iz
sredstev državnega proračuna za leto 2001.

9. Vse vlagatelje bo Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport obvestilo o izidu jav-
nega razpisa in z izbranimi izvajalci letnega
programa športa sklenilo pogodbe v rokih,
opredeljenih v Odredbi o načinu in postop-
ku sofinanciranja izvajalcev letnega progra-
ma športa (Ur.l. RS, št. 95/99), vendar ne
prej kot v 30 dneh po sprejemu proračuna
za leto 2001.

10. Vloge morajo vsebovati predpisano
dokumentacijo in biti poslane na naslov Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Sektor za šport, Celovška
25, Ljubljana v zaprtih ovojnicah, na katerih
mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja,
s pripisom “Letni program športa - Proračun
2001“.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-45011
Na podlagi 7. člena Pravilnika o subven-

cioniranju dela obrestne mere pri kreditih
za pospeševanje razvoja podjetništva v Ob-
čini Brezovica, je župan občine dne 1. 3.
2001 izdal

javni razpis
za podelitev kreditov s subvencijo dela

obrestne mere pri kreditih
za pospeševanje razvoja podjetništva

v Občini Brezovica
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Skupen znesek razpisanega kredita

je: 20,730.000 SIT.
2. Namen kreditiranja je pospeševanje

razvoja podjetništva v Občini Brezovica.
3. Zahtevek za dodelitev kredita lahko

oddajo pravne in fizične osebe s sedežem v
Občini Brezovica in sicer:

– družbe, ki imajo do 50 zaposlenih,
– samostojni podjetniki, obrtniki in fizič-

ne osebe, ki opravljajo registrirano dejav-
nost.

4. Doba vračanja: do 5 let.
5. Izhodiščna obrestna mera za prvovr-

stne kreditojemalce, ki je trenutno veljavna
in je spremenljiva, je: T + 6 %.

Višina kredita praviloma znaša 50 % od
predračunske vrednosti investicije.
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Obroki se praviloma plačujejo trimeseč-
no v skladu s kreditno pogodbo.

6. Prošnjo za kredit s potrebnimi prilo-
gami vložijo prosilci na Občini Brezovica,
Odbor za gospodarstvo, turizem in gostin-
stvo ter kmetijstvo in gozdarstvo, Tržaška
390, Brezovica.

7. Prošnja za kredit mora vsebovati:
– ime in priimek ter stalno bivališče pro-

silca oziroma firmo družbe,
– dejavnost in naslov ter številko žiro ra-

čuna in naslov banke,
– višino zaprošenega kredita,
opis investicije z obrazložitvijo in pre-

dračunsko vrednost investicije z viri finan-
ciranja in terminskim planom investicije,
če kreditojemalec najema investicijski kre-
dit.

8. Prošnji za kredit morajo prosilci prilo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– priglasitveni list, obrtno dovoljenje, kar-
ton deponiranih podpisov,

– potrdilo o vpisu obratovalnice v regi-
ster obratovalnic oziroma sklep o vpisu
podjetja v sodni register (registracija po-
djetja z vsemi prilogami) in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti ali potrdilo, da je
občan pri pristojnem občinskem uprav-
nem organu vložil zahtevek za izdajo obrt-
nega dovoljenja ter priložil vse predpisa-
ne dokumente za ustanovitev obratovalni-
ce oziroma dovoljenja za opravljanje de-
javnosti podjetja,

– potrdilo o plačanih obveznostih državi,
– dokazila o namenu porabe posojila,
– dokazilo o kreditni sposobnosti prosil-

ca, ki je
– za zasebnike:

– overjena davčna napoved z vsemi
prilogami za leto 2000 in 1999,

– obr. podatki o poslovanju med le-
tom za leto 2001 (od 1. 1. 2001 do zadnje-
ga zaključenega meseca pred najemom kre-
dita),

– prikaz denarnih tokov za celotno
obdobje vračanja kredita,

– odločbi o odmeri davka iz dejav-
nosti za leto 1999 in 1998, če pa je za leto
2000 že izdana še za to leto (op.p.: če se
kredit najema konec leta);

– za podjetje:
– zaključni račun za leto 2000 (BS

in BU),
– obr. tekoči podatki poslovanja v

letu 2001 (od 1. 1. 2001 do zadnjega za-
ključenega meseca pred najemom kredita),

– prikaz denarnih tokov za celotno
obdobje vračanja kredita.

9. Rok za vložitev prošnje je 31. 5.
2001.

10. Potrebne obrazce in informacije do-
bijo prosilci na sedežu Nove LB d.d., Ljub-
ljana, Podružnica Vič-Notranjska, Posloval-
nica Trnovo, Riharjeva 26, Ljubljana, pri
Mojci Jesenko in Tomažu Milavec, telefon
283-35-15, vsak delovni dan (od ponede-
ljka do petka) med 8. in 15. uro.

Občina Brezovica

Št. 65-1/2001 Ob-45120
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Ur. l. RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika
o vrednotenju športnih programov v Občini
Lenart (Ur. l. RS, št. 17/01) Občina Lenart
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

športnih programov v Občini Lenart
za leto 2001

1. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo:

– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanav-

ljajo športna društva za posamezna podro-
čja oziroma športne panoge,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebni-
ki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis:

– da imajo sedež v Občini Lenart,
– da so registrirani za opravljanje špor-

tne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske mož-
nosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti,

– da imajo za določene športne progra-
me zagotovljeno redno in programsko ure-
jeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini.

3. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

– interesna dejavnost v zavodih s podro-
čja vzgoje in izobraževanja, ki ni predmet
redne športne vzgoje,

– šport nadarjenih otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami,

– športna vadba otrok in mladine,
– kakovostni šport – posamezniki in eki-

pni športi,
– vrhunski šport – posamezniki in ekipni

športi,
– šport invalidov,
– šport za vse – športna rekreacija,
– športne prireditve,
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– tekoče vzdrževanje športnih objektov

in opreme.
4. Rok za prijavo na razpis je do 4. 4.

2001 do 15. ure.
5. V roku prispele prijave bodo ovredno-

tene na podlagi Pravilnika o vrednotenju
športnih programov v Občini Lenart.

6. Prijave je potrebno poslati v zaprti ku-
verti na naslov: Občinska športna zveza Le-
nart, Ptujska c. 27, 2230 Lenart v Slov.
goricah, s pripisom “Javni razpis – šport
2001“.

Enotne obrazce za prijavo, ostalo razpi-
sno dokumentacijo in podrobne informacije
dobite vsak delovni dan med 7. in 15. uro
(ob petkih med 7. in 13. uro), na sedežu
Občinske športne zveze Lenart, telefon
02/720-71-01.

7. Prijave morajo biti dane na obrazcih,
ki jih prijavitelji dobijo pri Občinski športni
zvezi Lenart.

8. Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa bodo sklenjene pogodbe o sofinan-
ciranju športnih programov.

Občina Lenart

Št. 465-02-7/2000-1400 Ob-45339

Na podlagi prvega in tretjega odstavka
47. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-

dni list RS, št. 44/97) in 8. člena Pravilnika
o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za
gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 58/99) in Odloka o ureditvenem načrtu
za obrtno industrijsko cono Livada (Uradni
list RS, št. 70/99) Mestna občina Novo
mesto objavlja

javni razpis
za prodajo zemljišča parc. št. 578/35,
poslovna stavba v izmeri 828m2, k.o.

Bršljin,
in sicer neprodanega dela objekta v

izmeri 517,50 m2 in pripadajočega dela
zemljišča parc. št. 578/3, dvorišče v izmeri
29.535 m2 površine 1153,75 m2 v skladu z
določili Odloka o ureditvenem načrtu za
obrtno industrijsko cono Livada ( v nadalje-
vanju: ureditveni načrt Livada), navedenimi
pod poglavjem II/8.: »Tehnični pogoji za
zakoličevanje objektov in parcel », tč. 8.5.
»Predvidena velikost parcel« in grafičnima
prilogama pod tč. V/9.: »Situacija parcela-
cije in zakoličba« in V/10.: »Načrt gradbe-
nih parcel in funkcionalna zemljišča«, z do-
ločenimi korekcijami.

1. Predmet prodaje
Predmet javnega razpisa so nepremični-

ne, navedene v prvem odstavku tega razpi-
sa, ki v naravi predstavljajo neprodani del
objekta, označenega s št. 7, površino zem-
ljišča pod tem delom objekta in pripadajoči
del zemljišča parc. št. 578/3, k.o. Bršljin.

Kopija katastrskega načrta in načrt grad-
benih parcel s funkcionalnimi zemljišči sta
priloga k razpisu in sta na vpogled na Se-
kretariatu za okolje, prostor in komunalne
zadeve Mestne občine Novo mesto (v nada-
ljevanju: MONM), Novi trg 6/III, Novo me-
sto.

Parcelacija zemljišča parc. št. 578/35,
poslovna stavba v izmeri 828m2, k.o. Bršljin
se bo izvedla takoj po podpisu pogodbe,
končna površina pripadajočega dela zemlji-
šča parc. št. 578/3, dvorišče v izmeri
29.535 m2  pa bo določena po parcelaciji,
izvedeni po zaključeni izgradnji infrastruk-
turnega omrežja v skladu z določili ureditve-
nega načrta.

2. Vrednost nepremičnin
Skupna vrednost nepremičnin, ki so

predmet tega razpisa znaša 13,539.199
SIT.

Vrednost dela objekta, ki je predmet raz-
pisa, znaša 5,997.584 SIT.

Vrednost zemljišča parc.št. 578/3, k.o.
Bršljin pod delom objekta in navedenega
pripadajočega dela zemljišča parc. št.
578/3, k.o. Bršljin , znaša 4.512,55
SIT/m2, skupno za 1.671,25 m2 pa
7,541.615 SIT.

Navedene vrednosti zemljišč in objektov
so določene kot izhodiščne cene in veljajo
na dan 1. 3. 2001, medtem ko ponudnik v
ponudbi lahko navede višjo ceno, za katero
je pripravljen odkupiti nepremičnine. Pogod-
bena vrednost se bo na dan plačila kupnine
revalorizirala z indeksom rasti cen na dro-
bno po podatkih Statističnega urada Repu-
blike Slovenije.

V ceni nepremičnin je vključena vrednost
dela objekta, komunalne opreme in zunanje
ureditve ob prevzemu celotnega kompleksa
v najem od Ministrstva za obrambo Republi-
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ke Slovenije, z upoštevanjem priznanih vla-
ganj dosedanjega najemnika v objekt in in-
frastrukturno omrežje.

Nepremičnine bodo naprodaj po načelu
videno-kupljeno.

Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški niso zajeti v ceno in bodo strošek
izbranega ponudnika.

4. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s
skladiščno ali proizvodno dejavnostjo, ki ne
potrebujejo večjih količin tehnoloških voda.

Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpi-
sek iz sodnega registra, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa
izpis iz registra Davčne uprave Republike
Slovenije.

V prijavi je potrebno navesti naslednje
podatke: EMŠO, davčno številko, matično
številko, št.žiro računa ali tekočega računa
in telefonsko številko.

Ponudnik mora v prijavi na razpis navesti
dejavnost, ki jo namerava umestiti v obsto-
ječi objekt, potrebe po količini tehnoloških
voda, ceno, za katero je pripravljen odkupiti
nepremičnine, ki so predmet razpisa in pri-
ložiti podpisano »izjavo o sprejemanju vseh
pogojev, navedenih v javnem razpisu «.

Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za prijavo na žiro račun MONM št.
52100-630-40115 plačati varščino v višini
10% izhodiščne vrednosti nepremičnin v vi-
šini 1,353.920 SITin fotokopijo dokazila o
plačilu priložiti k prijavi na razpis, ki se bo v
primeru sklenitve pogodbe upošteva kot pla-
čilo dela kupnine.

Ostalim udeležencem javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnili razpisnih pogojev in ne
bodo izbrani za najugodnejšega ponudnika,
bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh
po zaključenem postopku javnega razpisa.

Kupec bo dolžan celotno kupnino porav-
nati v 8 dneh po podpisu pogodbe. Rok
plačila bo bistvena sestavina pogodbe, zato
bo v primeru, ko kupec ne bo poravnal ku-
pnine v navedenem roku, pogodba razve-
ljavljena, varščina bo zapadla v korist obči-
ne.

Parcelacija zemljišča parc. št. 578/35,
poslovna stavba v izmeri 828m2, k.o. Bršljin
se bo na stroške kupca izvedla takoj po
podpisu pogodbe.

Pripadajoči del zemljišča parc. št.
578/3, k.o. Bršljin, ki bo predmet prodajne
pogodbe, temelji na oceni iz ureditvenega
načrta Livada, zato bo končna površina zna-
na po naknadno izvedeni parcelaciji po za-
ključeni izgradnji infrastrukturnega omrežja.
Razlika med ocenjeno in končno površino
pripadajočega zemljišča bo predmet dodat-
ka k osnovni pogodbi. Revalorizirana vre-
dnost zemljišča se bo določila z upošteva-
njem indeksa rasti cen na drobno po podat-
kih Statističnega urada Republike Sloveni-
je.

Stroški parcelacije bremenijo kupca.
S pogodbo bo kupec dolžan sprejeti tu-

di naslednje obveznosti:
– nositi stroške izvlečka iz ureditvenega

načrta za objekt in njegove priključke na
predvideno infrastrukturno omrežje v skla-
du z določili ureditvenega načrta,

– pridobiti lokacijsko dovoljenje, tehni-
čo no dokumentacijo in gradbeno dovolje-

nje za posege na zemljišče in objekt s pri-
ključki na komunalne naprave in zunanjo
ureditev v skladu z izvlečkom iz ureditvene-
ga načrta in lokacijskim dovoljenjem,

– plačati spremembo namembnosti zem-
ljišča,

– nositi stroške parcelacije,
– plačevati elektroenergetski prispevek

v odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačati pristojnim komunalnim organi-

zacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave in
objekte,

– zgraditi in financirati vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev;

– zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo in
izgradnjo skupnega infrastrukturnega omrež-
ja v skladu z ureditvenim načrtom Livada pre-
ko pristojnih podjetij oziroma občine in s tem
namenom skleniti ustrezne pogodbe ali pla-
čati komunalni prispevek na podlagi progra-
ma komunalnega opremljanja,

– plačati davek na promet nepremičnin,
– plačati stroške pogodbe v notarski obli-

ki,
– plačevati vse ostale stroške in dajatve

v skladu s predpisi.
Izvedbo pogodbe v zemljiško knjigo bo

predlagala MONM, ko bodo izpolnjeni na-
slednji pogoji:

– izvedena dokončna parcelacija zemlji-
ščo po izgradnji infrastrukturnega omrežja
in poračunana razlika v ceni na podlagi skle-
njenega aneksa k osnovni pogodbi,

– poravnane obveznosti kupca do
MONM iz naslova plačila komunalnega pri-
spevka,

– pridobljena soglasja k odtujitvi nepre-
mičnin s strani občinskih svetov vseh novo
nastalih občin na območju nekdanje Obči-
ne Novo mesto oziroma po sklenitvi dogo-
vorov o ureditvi medsebojnih premoženj-
sko-pravnih razmerjih med MONM in vsemi
novo nastalimi občinami na območju nekda-
nje Občine Novo mesto.

Rok za prijavo je vključno 15. dan po
objavi tega javnega razpisa.

Prijave morajo biti oddane v pisni obliki v
zapečatenih ovojnicah z oznako »Ne odpi-
raj! Javni razpis – UN Livada« in poslane ali
osebno vročene na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.

Postopek javnega razpisa se bo vodil na
podlagi Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup
(najem), oddaji za gradnjo in menjavi stav-
bnih zemljišč v lasti Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 58/99).

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevani naslednji kriteriji:

– dejavnost ponudnika glede na določila
odloka o ureditvenem načrtu Livada in koli-
čino tehnoloških voda,

– da ponudnik prvič kupuje nepremični-
ne za potrebe svoje dejavnosti preko Me-
stne občine Novo mesto,

– da ponudnik ni lastnik nepremičnin v
območju urejanja z odlokom o ureditvenem
načrtu Livada ,

– preselitev motečih dejavnosti iz urba-
nih stanovanjskih naselij,

– preselitev iz neustreznih prostorov.
Vsa dokumentacija in informacije so in-

teresentom na razpolago na Sekretariatu za

okolje, prostor in komunalne zadeve, v tre-
tjem nadstropju občinske stavbe na Novem
trgu 6 v Novem mestu, soba št. 87.

Mestna občina Novo mesto

Javne dražbe

Ob-45095
Na podlagi sklepa stečajnega senata

Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St
24/98 z dne 5. 3. 2001 nad dolžnikom
Šinkovec Irena, s.p. v stečaju, knjigovodski
servis, Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje,
objavlja stečajni upravitelj

javno dražbo
(I. dražbeni narok),

ki bo dne 28. 3. 2001 ob 14.30 v pro-
storih Okrožnega sodišča v Celju, soba
106/I., Prešernova 22, 3000 Celje.

I. Predmet prodaje: je 1/2 zemljišča po
zemljiškoknjižnem vložku št. 681, zemljiško
knjižni izpisek št. 1540/99 v velikosti
683 m2 in 1/2 108 m2 velike nedokončane
hiše.

Izklicna cena: 4,750.966,50 SIT.
Varščina znaša: 476.000 SIT.
II. Pogoji javne dražbe
1. Na javni dražbi lahko sodeluejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki so dr-
žavljani Republike Slovenije in predložijo po-
trdilo o državljanstvu ter dokazilo o plačilu
varščine. Kupci ne morejo biti fizične osebe
določene v 153. členu ZPPSL.

2. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno poo-
blastilo, pooblastilo, fizična oseba pa se iz-
kaže z osebnim dokumentom.

3. Pred javno dražbo mora vsak ponu-
dnik plačati varščino v višini najmanj 10%
izklicne cene in jo nakazati na žiro račun
stečajnega dolžnika št.
52800-620-37-05-1374117-577448 od-
prt pri Banki Velenje, ekspozitura Mozirje, z
navedbo plačilo varščine za javno dražbo.

Pred začetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrjenim prenosnim na-
logom.

4. S plačilom varščine sprejme ponudnik
obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru
odstopa ponudnika od javne dražbe, že
vplačana varščina zapade v korist stečajne
mase.

5. Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa se bo vrnila v roku 8 dni po kon-
čani javni dražbi brez obresti.

6. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti prodajno pogodbo v roku do 45 dni
po izvedeni javni dražbi in plačati celotno
kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v
roku 15 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil,
varščina pa zapade v korist stečajne mase.

7. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listi-
no pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okolišči-
ne iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPSL
ali poda izjavo, overjeno pri notarju, s kate-
ro pod materialno in kazensko odgovornos-
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tjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okolišči-
ne iz I., II. in III. odstavka 153. člena ZPPL.

8. Če uspešni dražitelj ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe in plačal celotne ku-
pnine v določenem roku, se prodaja razve-
ljavi, plačano varščino pa bo zadržal stečaj-
ni dolžnik.

9. Izbrani ponudnik si mora priskrbeti vsa
potrebna soglasja in potrdila za sklenitev
pogobe o nakupu nepremičnin v skladu z
11. in 14. členom Zakona o stavbnih zemlji-
ščih.

10. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno,
in sicer na podlagi Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98) in Zakona o
davku na promet nepremičnin (Ur. l. RS, št.
57/99). Vse dajatve in stroške v zvezi s pre-
nosom lastništva mora plačati kupec.

11. Kupljene stvari bodo kupcu izročene
v posest in last po plačilu celotne kupnine.

12. Ogled premoženja in cenilnega mne-
nja je možen teden dni po objavi teh pogo-
jev vsak delovni dan od 8. do 11. ure, po
predhodnem dogovoru s stečajnim upravi-
teljem Ternovšek Branetom tel.
041/67-33-20.

III. Pravila javne dražbe
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in

to dokaže s pismenim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pi-

sno pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvignejo ceno za naj-

manjši znesek 500.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,

dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi

najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvi-

šji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku

je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe.

9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravi-

telj po navodilih in pod nadzorstvom pred-
sednika stečajnega senata (154./I člena
ZPPSL).

Stečajni upravitelj
Brane Ternovšek

Razpisi delovnih
mest

Ob-44910

Razpisna komisija Javnega zavoda Le-
karna Brežice razpisuje na podlagi določil
22. člena statuta zavoda prosto delovno
mesto

direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan

kandidat, ki poleg z zakonom predpisanih
pogojev izpolnjuje še naslednje razpisne
pogoje:

– da ima visokošolsko izobrazbo farma-
cevtske smeri in opravljen strokovni izpit,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v lekarniški dejavnosti,

– da je slovenski državljan,
– da aktivno obvlada slovenski jezik.
Delovno mesto direktorja zavoda razpi-

sujemo za 4-letni mandat.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izo-

brazbi naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa z oznako “Za razpisno komi-
sijo” na naslov: Javni zavod Lekarna Breži-
ce, Černelčeva 8.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.

Javni zavod
Lekarna Brežice

Ob-44916

Upravni odbor Pedagoškega inštituta
razpisuje delovno mesto

direktorja inštituta.
Za direktorja je lahko imenovana ose-

ba, ki poleg splošnih izpolnjuje še nasled-
nje pogoje:

– doktorat družboslovnih ali humanistič-
nih znanosti z objavljenimi deli v zadnjih
treh letih,

– 8 let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na raziskovalnem področju,

– izpolnjevanje pogojev za nosilca znan-
stvenih ali aplikativnih projektov po merilih
Ministrstva za znanost in tehnologijo,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,

– sposobnost vodenja, organiziranja in
koordiniranja,

– predloži program razvoja Inštituta.
Z imenovanim direktorjem bo delovno

razmerje sklenjeno za mandatno dobo pet-
ih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v osmih dneh na
naslov Pedagoškega inštituta s pripisom
“za razpis”.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obve-
ščeni v roku 30 dni po izbiri.

Pedagoški inštitut Ljubljana

Ob-44996

Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in na podlagi
31. člena statuta, Svet centra za socialno
delo Koper razpisuje prosta dela

direktorja.
Kandidat mora ob splošnih pogojih, do-

ločnih z zakonom, izpolnjevati še nasled-
nje pogoje:

– višja ali visoka šolska izobrazba soci-
alne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,

– znanje italijanskega jezika,
– strokovni izpit za delo na področju

socialnega varstva.
Ob prijavi na razpis naj kandidat predlo-

ži kratek življenjepis in vizijo razvoja cen-
tra.

Direktor bo imenovan za mandatno ob-
dobje štiri leta.

Kandidat naj ob prijavi z ustreznimi do-
kazili o izpolnjevanju pogojev pošlje v za-
prti ovojnici z oznako “za razpis”, v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Center
za socialno delo Koper, Vergerijev trg 3,
Koper.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po zaključenem zbiranju prijav.

Center za socialno delo Koper

Ob-45020

Zavod za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije na podlagi 268. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem za-
varovanju in sklepa Upravnega odbora Za-
voda z dne 7. 3. 2001, razpisuje delovno
mesto

generalnega direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih, z za-

konom določenih pogojev, izpolnjevati tudi
pogoj univerzitetne izobrazbe in imeti naj-
manj 8 let ustreznih delovnih izkušenj na
podobnih delovnih mestih, ki potrjujejo, da
ima kandidat potrebne strokovne, organi-
zacijske in druge poslovodne sposobnosti
za uspešno opravljanje te funkcije.

Mandat generalnega direktorja traja 4
leta.

Kandidati naj prijavo z dokazili o izpol-
njevanju pogojev pošljejo na naslov: Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljublja-
na, z oznako “Za razpis“. Prijavo je potre-
bno vložiti v roku 8 dni, pri čemer se kot
prvi dan roka šteje dan objave tega razpi-
sa.

Kandidati bodo o izbiri na skupščini Za-
voda obveščeni v 30 dneh od dneva obja-
ve razpisa. Za imenovanje generalnega di-
rektorja je poleg odločanja na skupščini
Zavoda po zakonu potrebno tudi soglasje
Vlade Republike Slovenije.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Št. 13/1/1-2001 Ob-45054

Inštitut za novejšo zgodovino, Kongre-
sni trg 1, Ljubljana, razpisuje na podlagi
39. člena statuta delovno mesto

direktorja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti s področja dejavno-
sti inštituta,

– izkazano sposobnost za organiziranje
in vodenje raziskovalnega dela.

Prijavi naj kandidati priložijo program vo-
denja in delovanja zavoda, dokazila o iz-
polnjevanju pogojev in jih v roku 8 dni od
objave razpisa pošljejo na naslov: Inštitut
za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1,
1000 Ljubljana, s pripisom “javni razpis”.

Izbranega kandidata bo imenoval Uprav-
ni odbor Inštituta za novejšo zgodovino, s
soglasjem ustanovitelja, za dobo 5 let.

Inštitut za novejšo zgodovino
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Št. 111-3/01-0515 Ob-45124

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena Zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a) 2 prosti mesti državnih pravobra-

nilcev na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje, določene v 25. členu Zakona
o državnem pravobranilstvu in posebne po-
goje za imenovanje na mesto državnega
pravobranilca, določene v 26. členu Zako-
na o državnem pravobranilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-45199

Na podlagi določil 29. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92,
26-1/92), Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št.
12/91), Odloka o izločitvi organizacijske
enote Zdravstveni dom Šentjur in ustanovi-
tvi javnega zavoda Zdravstvenega doma
Šentjur z dne 24. 6. 1992, 28. člena Sta-
tuta Zdravstvenega doma Šentjur, na pod-
lagi sklepa Sveta zavoda z dne 28. 2. 2001
razpisujemo delovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma Šen-
tjur.

Poleg splošnih pogojev, predpisanih z
zakonom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje:

– ima visoko strokovno izobrazbo,
– ima 5 let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik.
– ima ustrezne strokovne in organizaci-

jske reference in izkušnje pri vodenju.
Direktor bo opravljal funkcijo direktorja

v polovičnem delovnem času, polovico
delovnega časa pa bo opravljal delo
zdravnika v osnovni zdravstveni dejavnosti.

Kandidat mora ob prijavi na razpis pred-
ložiti tudi program dela oziroma razvoja za-
voda in opredeliti svojo vlogo pri realizaciji
le-tega.

Mandat traja 4 leta in teče od dneva
izdaje soglasja za imenovanje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev kandidati pošljejo v 8 dneh
po objavi na naslov: Zdravstveni dom Šen-
tjur, Ulica Leona Dobrotinška 5, 3230 Šen-
tjur, z oznako “za razpisno komisijo”. Kan-
didati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa o imenovanju.

Zdravstveni dom Šentjur

Druge objave

Ob-45023

Odbor za podelitev nagrade Riharda Ja-
kopiča pri Zvezi društev slovenskih likovnih
umetnikov objavlja

novih voznih redov morajo biti podpisani in
žigosani.

Predloženi seznami in vozni redi, v pisni
in elektronski obliki, morajo biti zapisani po
naslednjem zaporedju:

1. Seznam nespremenjenih voznih re-
dov:

Seznam nespremenjenih voznih redov
vsebuje: zaporedno številko voznega reda,
naziv linije, veljavno registrsko številko
voznega reda iz tekočega prometnega leta.

2. Seznam spremenjenih voznih redov,
predlogi spremenjenih voznih redov:

Seznam voznih redov vsebuje: zapored-
no številko voznega reda, naziv linije, vel-
javno registrsko številko voznega reda iz
tekočega prometnega leta.

Predlogi spremenjenih voznih redov so v
elektronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v
mape vloženi, po istem zaporedju kot v
seznamu.

3. Seznam novih voznih redov, predlogi
novih voznih redov:

Seznam novih voznih redov vsebuje: za-
poredno številko voznega reda, naziv linije,
številko od 5501 do vključno 6000.

Predlogi novih voznih redov so v ele-
ktronski obliki zapisani, v pisni obliki pa v
mape vloženi, po istem zaporedju kot v
seznamu.

Na nalepki diskete oziroma zgoščenke
morajo biti vpisani podatki: naziv prevozni-
ka, vrste prevozov (primestni, medkrajevni,
mednarodni). Na nalepki mora biti še žig
prevoznika in podpis osebe odgovorne za
vozne rede. V primeru, da so na eni disketi
oziroma zgoščenki vozni redi večjega števi-
la prevoznikov mora biti disketi oziroma
zgoščenki priložen seznam prevoznikov z
vsemi prej navedenimi podatki, žigom in
podpisom vsakega prevoznika.

V pisnem izvodu pa mora biti seznam
prevoznikov in vrste prevozov na prvi strani
posamezne mape.

Enemu pisnemu izvodu mora biti pred
seznamom nespremenjenih voznih redov
priložen še:

– izjava prevoznika, da so izmenjani voz-
ni redi izdelani skladno z zakonskimi in pod-
zakonskimi predpisi,

– kopija veljavne licence prevoznika,
– pooblastilo predstavniku prevoznika, ki

bo na usklajevalni konferenci usklajeval
predloge voznih redov. (Obrazec pisnega
pooblastila je objavljen v Poslovniku o delu
usklajevalne konference) in

– po možnosti še naslednji podatki o
predstavniku: telefonska številka, številka
faksa in naslov elektronske pošte.

Izmenjavni seznami in predlogi voznih
redov bodo prevoznikom na razpolago od
6. 4. 2001 na internetnem naslovu:
FTP://FG.UNI-MB.SI/AVRIS/IZMENJAVA

Pravne osnove:
– Zakon o prevozih v cestnem prometu

(Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98, 7/99-odl.US, 65/99 in 36/00),

– Pravilnik o avtobusnih voznih redih
(Uradni list RS, št. 29/00 in 37/00),

– Daljinar s časi vožnje relacij primestnih
in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v

razpis
za nagrado Riharda Jakopiča za leto

2001
Nagrado Riharda Jakopiča lahko prejme

likovni ustvarjalec, ki stalno živi in dela v
slovenskem kulturnem prostoru in zamej-
stvu, ne glede na njegovo članstvo v stro-
kovnem društvu. Nagrado lahko prejme le
enkrat. Nagrado podeljujemo za najboljše
likovno delo, razstavo ali projekt, predstav-
ljeno v javnosti praviloma v preteklih treh
letih.

Kandidata lahko predlagajo kulturne in-
štitucije, Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, likovna strokovna društva, Mini-
strstvo za kulturo in občani.

Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo
upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali
potrebno dokumentacijo in strokovno ute-
meljitev predloga, ter prispeli najkasneje do
26. marca 2001 na naslov: Zveza društev
slovenskih likovnih umetnikov, Komenske-
ga 8, Ljubljana, z oznako “Odboru za nagra-
do Riharda Jakopiča”.

Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov

Ob-45208

Obrtna zbornica Slovenije na osnovi
določil 2. in 5. člena Pravilnika o avtobusnih
voznih redih (Ur. l. RS, št. 29/00 in 37/00)
in pooblastila Ministrstva za promet, razpis-
uje

redno letno usklajevalno konferenco
in

izmenjavo voznih redov za prometno
leto 2000/2001

Redna letna usklajevalna konferenca za
prometno leto 2000/2001 se bo pričela v
sredo, 18. aprila 2001.

Izmenjava voznih redov po določilu 7.
člena Pravilnika o avtobusnih voznih redih
bo: v torek, 3. aprila 2001, od 10. do 11.
ure, v prostorih revije Obrtnik, Celovška 69,
Ljubljana.

Prevoznik, ki se ne udeleži izmenjave
voznih redov, ne more sodelovati na uskla-
jevalni konferenci.

Prevoznik v izmenjavo predloži:
– seznam nespremenjenih voznih redov,
– seznam spremenjenih voznih redov in

predloge spremenjenih voznih redov,
– seznam novih voznih redov in predl-

oge novih voznih redov.
Sezname in predloge voznih redov

prevoznik v izmenjavo predloži v treh izvo-
dih in sicer:

– en izvod v pisni obliki,
– dva izvoda v elektronski obliki na dis-

keti ali zgoščenki,
vse v skladu z navodili o podatkovni bazi

avtobusnega voznorednega sistema, ki so
kot priloga št. 2 sestavni del Pravilnika o
avtobusnih voznih redih.

Seznami in vozni redi v pisni obliki mora-
jo biti predloženi v ločenih mapah po vrs-
tah prevozov (primestni, medkrajevni,
mednarodni). Seznam nespremenjenih
voznih redov, predlogi spremenjenih in
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Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 22/00
in 15/01),

– Poslovnik o delu usklajevalne konfer-
ence,

– Poslovnik o delu arbitražne komisije.
Oba poslovnika prevozniki lahko dobi-

jo na Gospodarski ali Obrtni zbornici Slov-
enije.

Prevozniki, ki bodo prvič predložili pred-
loge voznih redov v izmenjavo lahko dobijo
zgoščenko s programom za izdelavo voznih
redov na Ministrstvu za promet, Sektor za
cestni promet, Ljubljana, Langusova 4.

Zainteresirani prevozniki lahko pridobijo
dodatne informacije:

– pravne osebe pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije, Združenje za promet in zveze,
Ljubljana, Dimičeva 13, telefon:
01/18-98-233 ali 01/18-98-232 in

– samostojni podjetniki pri Obrtni zbor-
nici Slovenije, Sekcija za promet, Ljubljana,
Celovška 71, telefon: 01/58-30-568 ali
01/58-30-500.

Obrtna zbornica Slovenije
Sekcija za promet

Ob-45012
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe

Adria, Turistično podjetje d.o.o., Ankaran,
Slovenska razvojna družba d.d. objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup 83,79% poslovnega deleža

Adria, turistično podjetje d.o.o.
1. Predmet prodaje je 83,79% poslovni

delež družbe Adria, turistično podjetje
d.o.o., Ankaran, Jadranska cesta 25, Anka-
ran, matična številka 5006040, dejavnost
campov, hotelov, restavracij, pensionov ter
ostalo.

2. Ponudba za nakup mora vsebovati na-
slednje elemente:

a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila;
c) zavarovanje plačila: v primeru odlože-

nega plačila je obvezno zavarovanje z ga-
rancijo prvovrstne banke, vnočljive na prvi
poziv;

d) podatki o finančnem stanju ponudnika
(računovodske izkaze za leto 1999, obraz-
ca BON 1 in BON 2);

e) zagotovila ponudnika za investicije v
družbo;

f) ohranjanje in zagotovilo novih delovnih
mest in kadrov z novimi potrebnimi znanji;

g) poslovni načrt družbe Adria, turistično
podjetje d.o.o. za obdobje petih let, ki mora
vsebovati razvojno strategijo družbe s pou-
darkom na področju investicij (v skladu z
zazidalnim načrtom oziroma urbanističnim
mnenjem) in zaposlovanja;

h) dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 50,000.000 SIT. Varščina
se nakaže na ŽR Slovenske razvojne dru-
žbe št. 50102-627-7001, s pripisom “var-
ščina za ponudbo za Adrio, Turistično po-
djetje d.o.o.“

3. Za pravočasne se bodo upoštevale
zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Sloven-
ske razvojne družbe, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripi-
som: “Ponudba na javno zbiranje ponudb
Adria, Turistično podjetje Ankaran d.o.o., -
“ne odpiraj“ najkasneje do 30. 3. 2001.
Upoštevane bodo le pravočasne in po vse-

bini iz točke 2 popolne ponudbe. Ponudni-
kom, ki ne bodo izbrani, se varščina v nomi-
nalnem znesku vrne v roku 10 dni po zaklju-
čenem izboru najugodnejšega ponudnika.

4. Vse informacije v zvezi s predmetom
prodaje lahko dobi ponudnik vsak delavnik
od 10. do 12. ure izključno na Slovenski
razvojni družbi d.d., pri Jasni Kalšek, tel.
061/58-94-868. Ponudnik lahko po pred-
hodnem dogovoru z navedeno kontaktno
osebo vpogleda v dokumentacijo družbe in
se dogovori za ogled.

5. Prispele ponudbe bo ocenila pose-
bna komisija in izbrala najboljšega ponudni-
ka. Ponujena cena za odkupljen poslovni
delež bo pomemben kriterij za oceno po-
nudb, vendar bodo poleg cene upoštevani
tudi drugi elementi iz ponudbe, ki so našteti
v točki 2. Odločitev o izboru najugodnejše-
ga ponudnika sprejme Uprava SRD, d.d.
Ponudniki bodo obveščeni o izboru najugo-
dnejšega ponudnika po končanem za-
ključku postopka, vendar najkasneje v treh
mesecih od poteka zadnjega dne roka za
prijavo.

6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d. ni zavezana skleniti po-
godbe o prodaji poslovnega deleža z najbo-
ljšim ali s katerimkoli ponudnikom

Slovenska razvojna družba
d.d. Ljubljana

Ob-45333
Elma, tovarna gospodinjskih aparatov,

d.d., v stečaju, Cesta 24. junija 23, Ljublja-
na, razpisuje na podlagi sklepa stečajnega
senata Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.
št. St 20/98 z dne 9. 3. 2001

javno zbiranje ponudb
za prodajo dolžnikovih osnovnih

sredstev in deleža v nepremičnem
premoženju

1. Prodaja se 17% idealni delež na počit-
niških objektih in površinah Zatišje – Bašani-
ja b.b. Savudrija, Občina Umag, Republika
Hrvaška, po izklicni ceni 7,422.504 SIT.

2. Prodajajo se osnovna sredstva: pisar-
niška in biro oprema, vse po cenilnem ela-
boratu, za skupno izklicno ceno 225.000
SIT.

Narok za javno odpiranje ponudb bo 12.
4. 2001 ob 12. uri, v sobi 368 Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9.

Pogoji dražbe
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizič-

ne in pravne osebe, katere ob predložitvi
ponudbe predložijo kopijo overjenega potr-
dila izpisa pravne osebe iz sodnega regis-
tra.

4. Interesenti morajo vplačati varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun pro-
dajalca pri APP Ljubljana, št.
50102-690-921737 in predložiti stečajne-
mu upravitelju dokaz o vplačilu varščine do
začetka javne dražbe.

5. Plačana varščina se bo izbranemu po-
nudniku štela v kupnino.

6. Interesentom, kateri na javni dražbi
ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena v roku
8 dni po izteku roka za izvedbo javne dra-
žbe. Vplačana varščina se ne obrestuje.

7. Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
se morajo na javni dražbi izkazati z veljavnim
pooblastilom.

8. Uspeli dražitelj mora v 8 dneh po javni
dražbi podpisati prodajno pogodbo s pro-
dajalcem in kupnino plačati v roku 15 dni
od dneva podpisa pogodbe dalje.

9. Idealni delež na premoženju iz 1. toč-
ke, kateri se prodaja po pravu Republike
Hrvaške in osnovna sredstva iz 2. točke te
objave, prevzame kupec v posest šele po
plačilu celotne kupnine.

10. Davek na dodano vrednost ter vse
druge dajatve in stroške v zvezi s prenosom
lastništva, plača kupec.

11. Premično in delež nepremičnega
premoženja se prodaja kot celota po načelu
videno – kupljeno.

Vse dodatne informacije o predmetih
prodaje ter ogled osnovnih sredstev pod 2.
točko je mogoč vsak delovnik med 9. in 12.
uro, po predhodni najavi na telefon
01/432-00-56, pri g. Turnšku.

Elma, tovarna gospodinjskih
aparatov, d.d., v stečaju,

Ljubljana

Ob-45301
Stečajni dolžnik Plutal, d.d., Ljubljana, v

stečaju, Cesta v Gorice 8, Ljubljana, objava

informativno zbiranje ponudb za
prodajo terjatev

Predmet zbiranja ponudbe je terjatev iz
naslova plačila obrokov do dveh kupcev sta-
novanj po Stanovanjskem zakonu po stanju
na 1. 1. 2001 v skupnem znesku
1,853.613 SIT, prodaja pa se terjatev po
stanju na dan sklenitve pogodbe, pri čemer
obstoji obveznost plačila 10% posamezne-
ga obroka kupnine Slovenski odškodninski
družbi.

Predmet ponudbe je lahko le terjatev v
celoti s prevzemom obveze poravnane 10%
terjatve do SOD.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.

Prodajna pogodba se sklene v roku 8
dni po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8
dneh po poteku roka za zbiranje ponudb.

Ponudbe se dostavijo na naslov stečaj-
nega dolžnika s pripisom “ponudba”.

Kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji ter-
jatve, kakor vse stroške v zvezi s sestavo
pogodbe in prenosom lastninske pravice.

Ponudbe se dostavijo na naslov Plutal,
d.d., v stečaju, Cesta v Gorice 8, p.p. 2919,
Ljubljana, najpozneje v roku 10 dni po obja-
vi tega oglasa.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z no-
benim od ponudnikov.

Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro
ali faks 01/300-40-90.

Plutal, d.d., Ljubljana
v stečaju

stečajni upravitelj Brane Gorše

Ob-45366
V izvršilnem postopku In 98/00466-,

kjer je bil zarubljen poslovni prostor v sever-
ni polovici pritličja v objektu D na Slovenski
cesti 9, Ljubljana v izmeri 310 m2 stoječ na
parceli št. 26/2 vl. št. 121 k.o. Gradišče
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napram dolžniku Investbanka, d.d., Terazije
7-9, ZRJ se na podlagi 24. člena Zakona o
izvršbi spremenijo sledeči upniki. Na mesto
prvega upnika Capuder Matjana Kogojeva
8, 1000 Ljubljana, Bojan Murn Glinškova
ploščad 10, 1000 Ljubljana, Jože Pintarič
Sp. Gameljne 2-D, 1211 Ljubljana-Šmartno
vstopa novi upnik: Portfelj, d.o.o., Brod 7,
1370 Logatec.

Portfelj, d.o.o., Logatec

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-04/01-112 Ob-44989
Pravila o organiziranju in delovanju sindi-

kata družbe TSN – ELING, d.o.o., vpisana v
evidenco statutov sindikatov pri Upravni eno-
ti Maribor, z dne 11. 5. 1993, pod zap. št.
11, ki odslej nosijo naziv: Pravila o organizi-
ranju in delovanju sindikalne podružnice
SKEI TSN BR, so bila spremenjena in spre-
jeta na članskem sestanku – zboru sindika-
ta, dne 25. 1. 2001, s sprejetjem spreme-
njenih pravil pa je bilo spremenjeno tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat kovin-
ske in elektroindustrije Slovenije, Sindi-
kalna podružnica TSN BR, skrajšano: Sin-
dikalna podružnica SKEI TSN BR, s se-
dežem v Mariboru, Šentiljska cesta 49.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 04 z dne 5. 3. 2001.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Ob-44990
Pravila o delovanju Sindikata Pergam

Helios Količevo, s sedežem v Domžalah,
Količevo 56, se hranijo pri Upravni enoti
Domžale pod zap. št. 01/01.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1513346.

Št. 127-9/2000 Ob-44991
1. Veljavna pravila Sindikata farmacev-

tov Slovenije – SIFARM, Osnovne enote
sindikata farmacevtov Dolenjske, s se-
dežem v Novem mestu, Kandijska 1, ki
so bila z dne 18. 10. 2000 sprejeta na
ustanovnem sestanku članov sindikata, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 178.

Št. 127-4/2000 Ob-44992
1. Veljavna pravila Sindikata delavcev

Bramac, s sedežem v Dobruški vasi 45,
8275 Škocjan, ki so bila z dne 27. 1.
2001 sprejeta na ustanovnem sestanku čla-
nov sindikata, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.

2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 179.

Št. 028-1/01-0202024 Ob-45100
V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se vzame

statut Sindikata zdravstva in socialnega

varstva Slovenije, Terme, d.o.o., Ptuj, DE
Fizioterapija, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj;

– naziv statuta: statut Sindikata zdravstva
in socialnega varstva Slovenije, Terme Ptuj,
d.o.o., ime sindikata: Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, Terme, d.o.o.,
Ptuj, DE Fizioterapija, sedež sindikata: Pot
v toplice 9, 2251 Ptuj, kratica sindikata:
SZISV Slovenije.

Pravila, navedena v 1. točki tega izreka,
se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 96.

Matična številka Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, Terme, d.o.o.,
Ptuj, DE Fizioterapija je 1590243.

Št. 141-05/01-112 Ob-45101
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila Sindikata zavoda Po-
krajinski muzej Maribor, s sedežem sindi-
kata v Mariboru, Grajska ulica 2.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod za-
poredno številko 05, z dne 7. 3. 2001.

Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, Sindikalna skupina Po-
krajinski muzej Maribor, skrajšano: SVIZ,
Sindikalna skupina PMM, je 1435345.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-5/01-4 Ob-44993
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 6. 3. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
priglašena koncentracija družb PID Setev,
d.d., Ljubljana, PID Trgatev, d.d., Ljub-
ljana in PID Plod, d.d., Ljubljana in Uni-
tas, d.d., Ljubljana, ni podrejena določ-
bam Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence, saj ne presega pragov po pr-
vem odstavku 12. člena, ki določata obvez-
nost priglasitve koncentracije.

Urad RS za varstvo konkurence

Ob-45103
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 9. 3. 2001 izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstav-
kom 38. člena Zakona o preprečevanju ome-
jevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99; v
nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncen-
tracija podjetij Kolinska prehrambena in-
dustrija d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljub-
ljana, in Slovenijavino d.d., Frankopanska
11, 1000 Ljubljana, skladna s pravili konku-
rence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo opravila z nakupom
blagovnih znamk Cockta, Jupi, Fresh in dru-
gih blagovnih znamk v sklopu brezalkohol-
nega programa, opreme ter tehnologije za
proizvodnjo brezalkoholnih pijač podjetja

Slovenijavino d.d. s strani Kolinske d.d. na
podlagi sklenjene prodajne pogodbe med
podjetjema z dne 14. 12. 2000.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga proizvodnje in prodaje gaziranih brezal-
koholnih pijač ni izkazan resen sum, da bi
bila koncentracija neskladna s pravili kon-
kurence. Razlogi in cilji koncentracije so v
skladu z določili veljavne zakonodaje in pra-
vili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa
o ugotavljanju skladnosti koncentracije s
pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Št. 003051 Ob-44942
Ime javnega glasila: Naša žena.
Izdajatelj: Delo Prodaja, družba za raz-

širjanje in prodajo časopisov, d.d., Ljublja-
na, Dunajska c. 5.

Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Infond-Zlat, pooblaščena investicijska dru-
žba, d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.

Član uprave izdajatelja: Jure Božič.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Jože

Mermal, Branko Pavlin, Darinka Mazora-Sto-
par.

Ob-44943
Ime javnega glasila: RadioDur.
Izdajatelj: RadioDur, d.o.o., Žerjalova 8,

1210 Ljubljana Šentvid.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: 100% lastnik
družbe je Dušan Uršič, Žerjalova 8, 1210
Ljubljana Šentvid.

Direktor RadiaDur: Dušan Uršič.

Ob-45014
Ime glasila: VIVA.
Firma in sedež pravne osebe – izdajate-

lja: Studio Moderna, d.o.o., C. 9. avgusta
4, 1410 Zagorje.

Vir financiranja: prihodki od naročnine in
oglasov.

Organ upravljanja: Livija Dolanc.

Objave delniških
družb

Javne prodaje delnic

Ob-45079
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna

skupina Nove ljubljanske banke v skladu s
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-44948
Družba Logistic Service Koper, promet-

na agencija, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, ki je vpisana v register gospo-
darskih družb pri Okrožnem sodišču v Ko-
pru, št. vl. 05/10136000, v skladu z dolo-
čili 454. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala z dne

27. 3. 2000
Osnovni kapital družbe v višini

53,200.000 SIT se zmanjša za 51,000.000
SIT, tako da sedaj znaša 2,200.000 SIT.

V skladu s 454. členom Zakona o go-
spodarskih družbah pozivamo upnike dru-
žbe, da se zglasijo na sedežu družbe, na
naslovu: Vojkovo nabrežje 38, Koper in izja-
vijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.

Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke oziroma zagotovi varščina.

Logistic Service Koper, d.o.o.

6. členom statuta banke obvešča delničar-
je banke o vlogi Občine Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik, za izdajo sogla-
sja za

prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke tretji osebi

Delničarji Banke Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
lahko v roku 15 dni po tej objavi v pismeni
obliki izrazijo svoj interes za pridobitev del-
nic.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-45013
Uprava sklicuje

3. sejo skupščine
družbe Prophetes d.d.

za 18. 4. 2001 ob 12. uri na sedežu
družbe, 1000 Ljuboljana, Tržaška 132, so-
ba 156.

Nadzorni svet soglaša z upravo, da skup-
ščini predlaga točke dnevnega reda in be-
sedilo sklepov kot sledi:

1. Odprtje skupščine in predhodna ugo-
tovitev sklepčnosti. Uprava odpre skupšči-
no in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih
toliko glasovalnih delnic, da skupščina in
oba ločena razreda delnic razreda A in raz-
reda B lahko zasedata. Uprava obvesti skup-
ščino glede notarke mag. Nine Češarek, ki
piše zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izvoli predsednika
skupščine in dva preštevalca: za predsedni-
ka skupščine in ločenega zasedanja delni-
čarjev razreda A in delničarjev razreda B
Atanasovski Ljudmila in za preštevalca gla-
sov Sonja Končan in Igor Vuk iz RR & Co,
d.o.o.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti: na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine in vsakega ločenega razreda del-
nic.

4. Seznanitev z dnevnim redom: pred-
sednik seznani skupščino in ločena zaseda-
nja razredov delnic z dnevnim redom. Loče-
na razreda delnic razreda A in razreda B
glasujeta ločeno o 2., 6., 7., 8. in 9. točki
dnevnega reda.

5. Letno revidirano poročilo za poslovno
leto 2000 in poslovni načrt za 2001 do
2003 ter poročilo o zagotavljanju kapitalske
ustreznosti.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me letno revidirano poročilo za poslovno
leto 2000 in poslovni načrt za 2001 do
2003 ter poročilo o zagotavljanju kapitalske
ustreznosti v skladu z 10. členom Zakona o
finančnem poslovanju podjetij. Mnenje nad-
zornega sveta: nadzorni svet predlaga skup-
ščini, da sprejme letno revidirano poročilo
za poslovno leto 2000 in poslovni načrt za
2001 do 2003 ter poročilo o zagotavljanju
kapitalske ustreznosti v skladu z 10. čle-
nom Zakona o finančnem poslovanju podje-
tij.

6. Poravnava izgube.
Predlog sklepa uprave: izguba po stanju

31. 12. 2000 iz poslovnega leta v višini
55,018.000 SIT se razporedi kot nepokrita
izguba iz preteklih let in se pokriva iz rezul-
tatov poslovanja poslovnih let 2002 in 2003.

Predlog nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga skupščini, da sprejme predlog
uprave glede pokrivanja izgub iz poslovanja
v letu 2000.

7. Sklep o povečanju osnovnega kapita-
la z vložki s tretjo izdajo in nejavno ponudbo
delnic razreda A in delnic razreda B in o
izključitvi prednostne pravice dosedanjih
delničarjev. Uprava in nadzorni svet obve-
ščata skupščino, da so bile vse delnice dru-
ge izdaje vpisane in vplačane in na tej pod-
lagi predlagata skupščini, da sprejme sklep
o povečanju osnovnega kapitala z vložki in
o izključitvi prednostne pravice dosedanjih
delničarjev kot sledi:

1. Izdajatelj delnic je: Prophetes, par-
tnerska družba za financiranje in razvoj, d.d.,
1000 Ljubljana, Tržaška 132 (v nadaljnjem
besedilu: družba oziroma izdajatelj).

2. Povečanje osnovnega kapitala z
vložki: osnovni kapital delniške družbe Prop-
hetes d.d, ki znaša 60,772.000 SIT, se na
podlagi 309. člena ZGD in tega sklepa
skupščine o povečanju osnovnega kapitala
z vložki poveča za nominalno vrednost sku-
pne izdaje novih delnic, to je za
308,000.000 SIT, tako da znaša osnovni
kapital družbe po povečanju 368,722.000
SIT.

3. Razred in vrsta delnic: povečanje
osnovnega kapitala se izvede z drugo nejav-
no izdajo 20.000 prednostnih glasovalnih
imenskih delnic razreda A, ki se pridobijo ali

prenašajo na druge osebe le s predhodnim
pisnim soglasjem nadzornega sveta in daje
imetnikom pravico do udeležbe pri upravlja-
nju družbe tako, da nudi vsaka delnica en
glas in se upošteva omejitve glasovalne pra-
vice kot to določa 91. člen tega statuta,
nudi pravico do dela dobička, ki gre delni-
cam razreda A glede na njihovo udeležbo
na osnovnem kapitalu in nudi pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe ter druge pravi-
ce, omejitve in obveze kot jih določa ta
statut in zakon in se pridobi z vplačilom
denarnih vložkov ali stvarnih vložkov, ki jih
družba potrebuje za opravljanje svoje dejav-
nosti. Prednostni delnici razreda A pripada
minimalna prednostna dividenda v višini 3%
na knjigovodsko vrednost delnic razreda A
na 31.12. poslovnega leta, za katerega se
dividenda izplača. Minimalna dividenda se
prvič obvezno izplača za poslovno leto
2002. Preostali del dobička, namenjen iz-
plačilu dividende, se za delnice razreda A in
delnice razreda B izplača sorazmerno z nji-
hovo udeležbo na osnovnem kapitalu.

Prvič se dividenda lahko izplača za
poslovno leto 2002.

Člani uprave in nadzornega sveta so
lahko samo partnerji, ki so v celoti vplačali
minimalni kapital v obliki prednostnih delnic
razreda A in so minimalni kapital zastavili
družbi.

Povečanje se izvede z drugo nejavno
izdajo 288.000 navadnih prinosniških pro-
sto prenosljivih delnic razreda B, ki daje
imetnikom pravico do udeležbe pri upravlja-
nju družbe vendar glede glasovalne pravice
v skladu z omejitvami iz 91. člena tega sta-
tuta, pravico do dela dobička sorazmerno z
udeležbo delnic razreda B na osnovnem
kapitalu upoštevanju obveznosti izplačila mi-
nimalne prednostne dividende, ki gre pre-
dnostnim delnicam razreda A, in nudi pravi-
co do ustreznega dela preostalega premo-
ženja po likvidaciji ali stečaju družbe ter dru-
ge pravice, omejitve in obveznosti kot jih
določata statut in zakon.

Prva dividenda se lahko izplača za po-
slovno leto 2002. Najkasneje, ko bo par-
tnerjev najmanj 10.000 in partnerskih družb
najmanj 500 in bo vplačano v nominalni vre-
dnosti za 10.000,000.000 SIT delnic raz-
reda A, bo družba ustanovila v Republiki
Sloveniji, če pa pravno to ne bo mogoče,
pa v državi, kjer je to dopustno, odprt vza-
jemni sklad za eno pravno osebo ali bo
vprašanje vzajemnega sklada uredila druga-
če, toda tako, da se bo onemogočil sovraž-
ni prevzem družbe in bo ustvarila možnost,
da imetniki delnic razreda B svoje delnice
zamenjajo za enote premoženja v odprtem
vzajemnem skladu.

Nove delnice so tretje izdaje in tvorijo
z že izdanimi prednostnimi delnicami razre-
da A in navadnimi prinosniškimi delnicami
razreda B ustanovne izdaje isti razred.

4. Nominalna in prodajna vrednost
Nominalna vrednost ene delnice raz-

reda B znaša 1000 SIT.
Prodajna cena za eno delnico razre-

da A in razreda B znaša 2300 SIT, ker se
delnice vplačajo s premijo oziroma s pre-
sežkom vplačanega kapitala.

5. Pripadek dividende in čas izplačila
dividende:



Stran 1254 / Št. 19 / 16. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Dividenda pripade delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo deset dni pred
odločitvijo skupščine o uporabi dobička.

Dividenda se izplača najkasneje v
šestdesetih dneh po sprejetju sklepa o upo-
rabi dobička na skupščini.

Dividenda se v tem roku ne revalorizi-
ra. Po preteku tega roka se bo dividenda, ki
se ne izplača, revalorizirala v skladu z rastjo
cen življenjskih stroškov za pretekli mesec
glede na mesec izplačila dividende.

6. Prednostna pravica imetnika del-
nic ob novi izdaji delnic: prednostna pravica
dosedanjih delničarjev do vpisa novih del-
nic je izključena.

7. Vrstni red uveljavljanja prednosti,
če se prednostne delnice izdajajo v več se-
rijah: imetniki delnic te druge izdaje delnic
razreda A in razreda B imajo skladno s sta-
tutom prednostno pravico ob novih izdajah
delnic glede na svojo udeležbo na osnov-
nem kapitalu družbe, razen če organi dru-
žbe prednostno pravico v skladu s statutom
izključijo.

8. Sekundarna predkupna pravica.
Imetniki delnic razreda A te druge izdaje
imajo obvezo, da delnice razreda A v pri-
meru prodaje najprej ponudijo v odkup dru-
gim delnčarjem, imetnikom delnic razreda
A. Sekundarna predkupna pravica obstoje-
čih delničarjev traja 30 dni. V primeru, da
želijo imetniki delnic razreda A svoje delni-
ce odtujiti osebam, ki niso imetniki delnic
razreda A, morajo za ta namen dobiti pred-
hodno pisno soglasje nadzornega sveta
družbe.

9. Pogoji za izplačilo dividend imetni-
kom prednostnih delnic razreda A: predno-
stni delnici razreda A pripada minimalna pre-
dnostna dividenda v višini 3 % na knjigovod-
sko vrednost delnic razreda A na 31.12.
poslovnega leta, za katerega se dividenda
izplača. Minimalna dividenda se prvič ob-
vezno izplača za poslovno leto 2002. Preo-
stali del dobička, namenjen izplačilu divi-
dende, se za delnice razreda A in delnice
razreda B izplača sorazmerno z njihovo ude-
ležbo na osnovnem kapitalu.

Prvič se dividenda lahko izplača za
poslovno leto 2002.

10. Postopek razdelitve in izročitve
delnic: uprava je pooblaščena, da v sogla-
sju z nadzornim svetom v skladu s poslovno
politiko družbe opravi izbor delničarjev, ki
delnice lahko vpišejo in vplačajo.

11. Nejavna izdaja: celotna nova iz-
daja delnic predstavlja nejavno izdajo po
določbah 5. in 18. člena Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99)
in je tako namenjena največ 50 vnaprej zna-
nim kupcem, ki se zavežejo, da bodo odku-
pili celotno izdajo delnic tako, da podpišejo
vpisno potrdilo in delnice vplačajo najka-
sneje v 90 dneh po sprejemu tega sklepa.

V primeru, da kupci ne bi vplačali vpi-
sanih delnic v skladu z zavezo, bodo morali
za čas zamude plačila plačati zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamu-
dne obrestne mere.

12. Način vplačila delnic: nove delni-
ce morajo biti v celoti vpisane in plačane v
denarju. Kupnina se revalorizira v skladu z
rastjo cen življenjskih stroškov za mesec, ki
predhodi mesecu realizacije vplačila ku-
pnine.

13. Način oziroma oblika izdaje del-
nic: družba bo delničarjem, ki so vplačali
delnice razreda A, izročila za imenske delni-
ce eno vsotno delnico najkasneje 14 dni po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v regi-
ster.

Delnice razreda B bodo izdane v ne-
materializirani obliki z vpisom v centralni re-
gister pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljub-
ljana. Nalog za vpis delnic razreda B druge
izdaje bo družba izdala najkasneje v 14 dneh
po vpisu povečanja osnovnega kapitala v
register.

14. Čas vpisa in vplačila delnic: rok
za vpisovanje in vplačevanje novih delnic je
90 dni od dneva poziva znanemu krogu vpi-
snikov, ki so se zavezali prevzeti celotno
izdajo delnic.

15. Način vpisa delnic: nove delnice
se bodo vpisovale na sedežu družbe in vpla-
čevale preko banke ali Agencije za plačilni
promet.

16. Pogoji uspešnosti nove izdaje del-
nic: vpis povečanja osnovnega kapitala v
sodni register se na podlagi ugotovitvenega
sklepa uprave in nadzornega sveta izvede,
če so vse delnice druge nejavne izdaje del-
nic razreda A in razreda B prevzete in vpla-
čane.

17. Vrnitev vplačil, če se delnice ne
izda – neuspeli vpis: če v vpisnem roku iz
tega sklepa vse delnice razreda A in razre-
da B ne bodo vpisane in vplačane in izdaja
ne bo uspela, bodo vpisnikom vrnjena vpla-
čila pri banki ali Agenciji za plačilni promet,
v kateri so izvedli vplačilo. Vplačila se bodo
vpisnikom vrnila najkasneje v 14. dneh od
izteka roka za vpisovanje in vplačila delnic
po tem sklepu.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki glasu-
jejo skladno z omejitvami iz 91. člena statu-
ta. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja pooblastilnega razmer-
ja shranjeno na sedežu družbe.

Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe na skupščini.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničijo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo deset dni pred
zasedanjem skupščine in, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavi-
jo družbi najkasneje tri dni pred sejo skup-
ščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev in udele-
žencev ločenega zasedanja delničarjev del-
nic razreda A in razreda B potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu družbe v sobi št. 122 na vpogled vsak
delovni dan pri Sonji Končan od 10. do
12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine in ločenega zasedanja del-
ničarjev razreda A in razreda B.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ali ločeno zasedanje del-

ničarjev razreda A ali razreda B ob napove-
dani uri ne bo sklepčno, se določi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina oziroma ločeno zasedanje delni-
čarjev imetnikov posameznih razredov del-
nic sklepčno ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Prophetes, d.d.
Ljubljana

uprava
prof. dr. Gojko Stanič, univ. dipl. prav.

Ob-45022
Hotel Grajski dvor Radovljica d.d., Kranj-

ska c. 2, 4240 Radovljica, uprava družbe
Hotel Grajski dvor Radovljica d.d., skli-
cuje in vabi družbenike na

redno skupščino podjetja,

ki bo v petek 20. aprila 2001 ob 9. uri na
naslovu Radovljica, Kranjska c. 2, v prosto-
rih Hotela Grajski dvor v konferenčni sobi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predse-

dnika skupščine in preštevovalca glasov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Kecman Dušan.
Za preštevalko glasov se določi Fic Tjašo.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje no-

tar Vojko Pintar, za sestavo notarskega za-
pisa.

2. Sklep o sprejetju letnega poročila za
leto 2000 in razporeditev dobička.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000.

Dobiček v višini 191.555,43 SIT ostane
nerazporejen.

3. Sklep o imenovanju namestnika člana
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina imenuje za
namestnika člana nadzornega sveta Toman
Damjana z mandatom do konca mandata
nadzornega sveta in se seznani s članom
nadzornega sveta, predstavnikom delavcev.

4. Sklep o spremembi firme in sedeža s
spremembo statuta.

Predlog sklepa: spremeni se firma druž-
be tako, da se glasi: HGD podjetje za hotel-
ske in poslovne storitve, d.d. in skrajšana
firma HGD d.d.

Spremeni se sedež firme na Ljubljana,
Rimska cesta 11.

Sklep ima naravo statusnega sklepa in
se z njegovim sprejemom spremenijo točke
2.1, 2.2, 2.3 statuta.

5. Sklep o oblikovanju sklada lastnih del-
nic

Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 60 mio SIT, za namene v
skladu z zakonom.

Čas zasedanja
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Skupščina je sklicana za 20. aprila 2001
ob 9. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje določi
za isti dan 20. aprila 2001 ob 9.30. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Pogoji udeležbe:
Pravico udeležbe imajo delničarji, ki pri-

javijo svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ostane družbi.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od prvega nasled-
njega dne od objave sklica od 9. do 12. ure.

Hotel Grajski dvor
Radovljica, d.d., Radovljica

uprava družbe

Št. 405/2001 Ob-45055
Na podlagi določil VII. poglavja statuta

Pohištva Brežice, proizvodnja in prodaja po-
hištva, d.d., na predlog delničarjev Certius
Holding, d.d., Dunajska 156, 1000 Ljublja-
na, sklicujem

6. sejo skupščine
Pohištva Brežice, proizvodnja in

prodaja pohištva, d.d.,
ki bo 18. 4. 2001 ob 12. uri, na sedežu

družbe na Aškerčevi 7 v Brežicah.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli

predsednika, zapisnikarja ter dva prešteval-
ca glasov po predlogu uprave. Seji bo pri-
sostvoval vabljeni notar. Ugotovi se sklep-
čnost skupščine in sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Obravnava in sprejem sklepa o odpokli-
cu članov nadzornega sveta – predstavnikov
delničarjev in imenovanje dveh novih članov.

Predlog sklepa: skupščina odpokliče
člane nadzornega sveta – predstavnike del-
ničarjev: Valentina Dvojmoča in Borisa Ko-
vačiča ter na njuno mesto imenuje direktor-
ja in finančnega direktorja Kovinske indus-
trije Ig, d.d., Ig pri Ljubljani:

– Marka Moharja, dipl. inž., Kadunčeva
cesta 1b, 1290 Grosuplje,

– Antona Černiča, ek., Matena 8, 1292
Ig pri Ljubljani.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 28. 2. 2001. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki, ki pisno prijavo ose-
bno ali s priporočeno pošiljko dostavijo dru-
žbi tako, da jo ta prejme najkasneje 24 ur
pred sejo skupščine.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v pro-
stor, kjer bo skupščina potekala, z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom, najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe v SKS, in
sicer od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev: delničarji, njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine s pri-
poročeno pošto pošljejo upravi razumno
utemeljene nasprotne predloge ali dopolnil-
ne predloge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
nastopi enourni odmor, po poteku katerega
se skupščina ponovno sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Pohištvo Brežice, d.d.
uprava družbe

Ob-45077
Na podlagi točke B – šestega poglavja

Statuta delniške družbe Plinarna Maribor,
d.d. in v skladu z določbami Zakona o go-
spodarskih družbah sklicujem

VI. skupščino
delniške družbe Plinarna Maribor, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 23. 4. 2001, na
sedežu družbe, Plinarniška ul. 9, Maribor, s
pričetkom ob 11. uri, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skup-
ščine.

Predlog sklepa: 1.1. Ugotovi se sklep-
čnost skupščine.

Predlog sklepa: 1.2. Na predlog uprave
se izvoli za predsedujočega skupščine
Franc Dover in verifikacijska komisija v se-
stavi Katica Vodušek, kot predsednica ter
Mijo Jurčević in Bojana Gosak, kot prešte-
valca glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: 2.1. Na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme revidirano letno poročilo družbe
za poslovno leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: 3.1. Na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme sklep, da ostane čisti dobiček iz
leta 2000 v višini 80,441.181,14 SIT ne-
razporejen.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2001.

Predlog sklepa: 4.1. Na predlog nadzor-
nega sveta se za pooblaščenega revizorja
za poslovno leto 2001 imenuje revizijska
družba Valuta, družba za revizijo, d.o.o.,
Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih izvoli svet de-
lavcev.

Predlog sklepa: 5.1. Skupščina ugotav-
lja, da z dnem 6. 5. 2001 poteče mandat
naslednjim članom nadzornega sveta –
predstavnikom delničarjev:

– Zlatko Mom,
– Zorko A. Cerkvenik,
– Jurij Krope,
– Alfonz Podgorelec,
Skupščina izvoli za mandatno obdobje

štirih let, s pričetkom mandata 7. 5. 2001

naslednje člane nadzornega sveta – pred-
stavnike delničarjev:

– Zorko A. Cerkvenik,
– Aldo Gabrijel,
– Alenka Brvar-Paliaga,
– Danilo Šalamon.
5.2. Skupščina se seznani, da z dnem

6. 5. 2001 poteče mandat naslednjim čla-
nom nadzornega sveta – predstavnikoma
delavcev:

– Vladimir Denac,
– Olga Rec.
Skupščina se seznani s člani nadzorne-

ga sveta, ki jih je izvolil svet delavcev.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pri-
javijo najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v registrirni pisarni – pri ga. Vodušek,
v Mariboru, Plinarniška ul. 9.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli glasovnice za glaso-
vanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v informativni pi-
sarni družbe v Mariboru, Plinarniška ul. 9,
vsak delovnik od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Plinarna Maribor, d.d.
uprava

Boris Danilo Grapulin, univ. dipl. org.

Št. 22/01 Ob-45111
Na podlagi določil statuta družbe Česal-

nice Ljubljana d.d., sklicujemo

9. sejo skupščine delniške družbe
Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana

Luize Pesjakove 9,
ki bo v torek, dne 18. 4. 2001 ob 13. uri

v Ljubljani, Tavčarjeva 6/I, v pisarni notarja
Jožeta Dernovška z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
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2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina izvoli za predsednico skup-
ščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje po-
vabljeni notar Jože Dernovšek.

3. Letno poročilo družbe Česalnice Ljub-
ljana, d.d., za leto 2000.

Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-
zornega sveta: skuščina sprejme letno po-
ročilo delniške družbe Česalnice Ljubljana
d.d., za leto 2000 v predloženem besedilu.

4. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa uprave z mnenjem nad-

zornega sveta: skupščina sprejme predla-
gano delitev dobička za leto 2000 in neraz-
porejenega dobička iz preteklih let v sku-
pnem znesku 3,355.197,37 SIT tako, da
se odvede v rezerve 284.498,34 SIT, v
obliki dividend izplača delničarjem
2,491.450 SIT, nerazporejen pa ostane re-
valorizirani dobiček iz leta 1998 v skupnem
znesku 579.249,03 SIT. Dividenda v višini
50 SIT bruto na delnico bo izplačana delni-
čarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan zasedanja skupščine. Dividende bodo
izplačane dne 26. 10. 2001.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizijo računovodskih izkazov za poslovno le-
to 2001 skupščina imenuje revizijsko hišo
Ernst & Young, d.o.o., Dunajska 111, Ljub-
ljana.

Skupščina bo odločala o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Gradivo za skupščino družbe bo na raz-
polago vsem delničarjem v prostorih Česal-
nice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9, vsak
delovni dan od 11. do 12. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblasti-
lom delničarja ali njegovim potrdilom o la-
stništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno ove-
riti pri notarju.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavi-
jo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
najkasneje 3 dni pred zasedanjem. Rok za
prijavo je do vključno 16. 4. 2001. Prijavo
je treba poslati v priporočenem pismu ozi-
roma po telefaksu.

Delničarji lahko v 7 dneh od objave tega
sklica sporočijo upravi svoje nasprotne pre-
dloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Česalnice Ljubljana d.d., Ljubljana
predsednik NS Habič Martina

uprava d.d. Stanka Božnar

Ob-45118
Na podlagi 21. člena statuta Slovenice

d.d., Ljubljana uprava družbe sklicuje

13. redno zasedanje skupščine
Slovenice d.d., Ljubljana,

ki bo 19. 4. 2001 ob 9. uri v 5. nadstro-
pju poslovne stavbe Slovenice, d.d., Celov-
ška cesta 206 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: za predsednika
13. redne skupščine se izvoli Matjaž Gan-
tar, za preštevalki glasov Spomenko Sluga-
novič in Tatjano Jeglič.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.

2. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2001.

Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: za izvajalca revidiranja ra-
čunovodskih izkazov družbe za leto 2001
se imenuje revizijska družba Revidis, d.o.o.,
Ljubljana.

3. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep: skupščina sprej-
me spremembe statuta Slovenice, zavaro-
valniške hiše, d.d., Ljubljana v predlaganem
besedilu.

4. Dokapitalizacija Slovenice, d.d., Ljub-
ljana.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se sprejme naslednji sklep:

I. Osnovni kapital družbe se poveča z
izdajo 50.000 navadnih (rednih) na ime in
po nominalni vrednosti 10.000 SIT za delni-
co, v skupni nominalni vrednosti
500,000.000 SIT oziroma po prodajni vre-
dnosti 10.000 SIT za delnico, v skupni pro-
dajni vrednosti 500,000.000 SIT.

II. Celotna izdaja delnic je namenjena iz-
ključno obstoječim delničarjem.

III. Delničarji, ki so na dan vpisa sklepa o
povečanju osnovnega kapitala vpisani v  del-
niško knjigo imajo v sorazmerju z njihovimi
deleži v osnovnem kapitalu prednostno pra-
vico do vpisa novih delnic. Delničarji lahko
prednostno pravico do vpisa novih delnic uve-
ljavijo v roku 14 dni od prejema pisnega po-
ziva uprave k vpisovanju novih delnic. Podro-
bnejši postopek in pogoje prodaje delnic do-
loči z izvedbenimi sklepi uprava družbe.

IV. Delnice morajo biti v celoti vplačane
v roku dveh mesecev po vpisu sklepa o
povečanju osnovnega kapitala v sodni regi-
ster na žiro račun Slovenice, d.d., Ljubljana
št. 50104-664-30229.

V. Osnovni kapital Slovenice, d.d., Ljub-
ljana se poveča za 500,000.000 SIT, tako
da znaša 2.021,460.000 SIT.

VI. Delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.

VII. Skupščina delničarjev prenaša poo-
blastilo za spremembo statuta, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s tem skle-
pom sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet
družbe.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba
105A, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje morebit-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda, v sedmih dneh od ob-
jave sklica zasedanja skupščine. Predlogi
morajo biti pismeni, obrazloženi in posredo-
vani upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem skup-
ščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico

lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoni-
ti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo ude-
ležbo pisno prijavijo družbi tako, da družba
prejme prijavo najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine. Kolikor se zasedanja
skupščine udeleži pooblaščenec, mora pre-
dložiti družbi pooblastilo v pismeni obliki,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pooblastilo se hrani v družbi.

Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave Zvonko Ivanušič

Ob-45119
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške

družbe Saturnus - Avtooprema, d.d., Letali-
ška 17, Ljubljana uprava družbe sklicuje

izredno skupščino družbe
Saturnus - Avtooprema, d.d., Ljubljana

ki bo v torek, 3. aprila 2001, ob 11. uri
na sedežu družbe na Letališki 17 v Ljublja-
ni.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Izvolitev novih članov nadzornega sve-

ta.
Predlog sklepa: zaradi poteka mandata

dosedanjim članom nadzornega sveta Wern-
erju Lenkeju, Hansu Sudkampu, Pavlu Pen-
si in Matevžu Rupniku dne 17. 4. 2001, se
za člane nadzornega sveta, ki so predstav-
niki delničarjev izvolijo:

Sebastian Merz,
Hans Sudkamp,
Pavle Pensa,
Matevž Rupnik.
Štiriletni mandat novoizvoljenih članov

nadzornega sveta začne teči 18. 4. 2001.
Predlagatelj sklepa pod 1. točko je upra-

va, predlagatelj sklepa pod 2. točko je nad-
zorni svet.

Skupščina je sklicana za 3. 4. 2001 ob
11. uri. Veljavno odloča, če je prisotnih več
kot 15% glasov. Če ob prvem sklicu ni do-
sežena sklepčnost, se skupščina ponovi
istega dne ob 12. uri. Na ponovnem zase-
danju veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Prostor zasedanja bo odprt 30 minit pred
začetkom zasedanja.

Skupščine družbe se lahko udeležijo vsi
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno in za
fizične osebe vsebovati ime in priimek, na-
slov ter rojstni datum pooblaščenca in poo-
blastitelja, število glasov, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg podatkov o pooblaščencu še število
glasov, firmo in sedež ter podpis in žig poo-
blastitelja. V primeru organiziranega zbira-
nja pooblastil mora biti pooblastilo sestav-
ljeno skladno z zakonom o prevzemih.

Pravico do udeležbe in glasovanja  na
skupščini imajo delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavijo na sedežu upra-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 16. 3. 2001 / Stran 1257

ve družbe v registrirni pisarni najkasneje 31.
marca 2001. Do 31. marca 2001 morajo
prispeti na upravo družbe tudi prijave delni-
čarjev poslane po pošti.

O prijavi izda družba delničarju potrdilo.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zako-

niti zastopniki se ob prihodu na skupščino
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra. V sprejemni pisar-
ni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih delničarjev oziroma poo-
blaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skup-
ščini ter druga gradiva.

Gradivo za 1. in 2. točko dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu generalnega direk-
torja družbe na naslovu: Letališka 17, Ljub-
ljana, vsak delovni dan od 11. do 13.30.

Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pisni in obrazloženi vložijo v roku
7 dni od objave sklica skupščine, priporo-
čeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.

Saturnus - Avtooprema, d.d., Ljubljana
uprava družbe: Andrej Lazar

Št. 3007 Ob-45189
V skladu z 12. členom statuta Remont

d.d., Oblakova 30, Celje, uprava delniške
družbe sklicuje

7. skupščino delničarjev
Remont d.d.

ki bo v petek, 20. aprila 2001 ob 9. uri v
poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30
v Celju.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev prešte-

valcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani

predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.

2. Poročilo preštevalcev o prisotnosti
delničarjev - kapitala na skupščini.

Predlog sklepa: na podlagi poročila se
ugotovi, da je skupščina sklepčna.

3. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 2000 skupaj z mnenjem nad-
zornega sveta in mnenjem revizorja.

4. Razporeditev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se razporeditev

dobička za leto 2000 po predlogu uprave.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: družba oblikuje sklad la-

stnih delnic v skladu s podanim predlogom.
6. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagra-

do nadzornemu svetu za uspešno delo v
minulem letu v predlagani višini.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: za revizijsko družbo za
leto 2001 se imenuje revizijska družba Ernst
& Young - Revizija, davčno in poslovodno
svetovanje d.o.o., Ljubljana.

8. Seznanitev skupščine s planom dru-
žbe za leto 2001.

Skupščino se seznani s planom družbe
za leto 2001.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu

družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnev-
nega reda skupščine na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na se-
dež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 10. uri v istem prostoru. V drugem
sklicu bodo udeleženci sprejemali sklepe
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Remont, d.d., Celje

Ob-45207
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške

družbe Loške tovarne hladilnikov Škofja Lo-
ka, Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka, uprava
sklicuje

6. redno skupščino delničarjev
LTH Škofja Loka, d.d.,

ki bo v četrtek, 19. aprila 2001 ob 13.
uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidriče-
va 66 in predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-
čnost skupščine. Za predsedujočo skup-
ščine se izvoli Marjeta Cesar Janežič, za
dve preštevalki glasov se izvolita Mojca Ra-
kovec in Marjeta Hudolin. Sejo bo spremljal
vabljeni notar Vojko Pintar, ki bo sestavil
notarski zapisnik.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta dru-
žbe.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
1. Zaradi poteka mandata dosedanjim

članom nadzornega sveta se v nadzorni svet
družbe izvolijo naslednji člani:

– Irena Stanka Čurin,
– dr. Pavel Kunc,
– Franc Ziherl,
– Irma Frelih,
za štiriletno mandatno obdobje od 19.

aprila 2001 dalje.
2. Skupščino se seznani s članoma

nadzornega sveta, ki ju je imenovan svet
delavcev LTH Škofja Loka, d.d.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu družbe v 4. nadstropju
poslovne stavbe, vsak delovnik med 9. in
12. uro v času od 16. marca do vključno
18. aprila 2001.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in od-
dani v 7 dneh po objavi sklica v tajništvu
uprave družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini dru-
žbe imajo delničarji oziroma njihovi poobla-
ščenci, ki so vpisani v knjigo delničarjev na
dan objave sklica in katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela na sedež družbe
vsaj 3 delovne dni pred skupščino.

Prijavi mora biti priloženo pisno potrdilo
o lastništvu delnic, pooblaščenci morajo
predložiti pisna pooblastila.

Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine dol-
žni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ni sklep-
čna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) iste-
ga dne čez 30 minut z istim dnevnim re-
dom.

Skupščina bo takrat sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

LTH Škofja Loka, d.d., Škofja Loka
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

St 26/99 S-44947
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

26/99 z dne 11. 9. 2000 stečajni posto-
pek zoper dolžnika Soča Oprema, proiz-
vodnja in prodaja rehabilitacijskih pri-
pomočkov d.o.o., Linhartova 51, Ljub-
ljana, ustavilo. Stečajni postopek se nada-
ljuje zoper stečajno maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2001

St 80/2000 S-44949
Postopek prisilne poravnave, začet s

sklepom tega sodišča opr. št. St 80/2000
z dne 7. 2. 2001, nad dolžnikom TOF
Commerce, termične obdelave d.o.o.,
Koper, Ferrarska št. 12, matična števil-
ka 5601002, šifra dejavnosti 28.512 se
ustavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 3. 2001

St 4/01 S-44950
To sodišče je s sklepom opr. št. St

4/01, z dne 2. 3. 2001 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Ventu-
re podjetje za finančno investsicijski in-
ženiring, d.o.o., Partizanska 26, Radlje
ob Dravi.

Odslej firma glasi: Venture podjetje za
finančno, investicijski inženiring, d.o.o. – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Boris Kastivnik, univ. dipl. ek., Navrški
vrh 3/c, Ravne na Koroškem.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih, od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

I. narok za preizkus terjatev bo dne
23. 5. 2001, ob 9. uri v sobi št. 38, tukajš-
njega sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, dne 2. 3. 2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 3. 2001

Objave sodišč
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St 252/2000 S-44951
To sodišče je s sklepom z dne 12. 2.

2001 pod opr. št. St 252/2000 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Motel Grosuplje, d.d., Ljubljanska 65,
Grosuplje, matična številka: 5000530, ši-
fra dejavnosti: 55.100.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (12.
2. 2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Ivan Nerad, Boletova 19, Ljubljana.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– VBS Leasing, d.o.o., Dunajska 58,
Ljubljana,

– Vele, d.d., Ljubljanska 64, Domžale,
– Avtoval, d.o.o., Velika Račna 30a, Gro-

suplje,
– Bistra, d.o.o., Spodnji trg 12, Škofja

Loka,
– Elektronček, d.o.o., Grintovška 14,

Kamnik,
– Energoplan, d.d., Pod hribom 55,

Ljubljana,
– Stanislav Hvala, Bilečanska 5, Ljublja-

na, kot predstavnik sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 12. 2. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 3. 2001

St 61/2000 S-44988
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 61/2000 sklep z dne 7. 3. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

Z.V.M., Trgovsko podjetje, d.o.o., Šempe-
ter 21/a, Šempeter v Savinjski dolini, se
zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Z.V.M., Trgovsko
podjetje, d.o.o., Šempeter 21/a, Šempe-
ter v Savinjski dolini, iz sodnega registra.

3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 3. 2001

St 72/2000 S-45033
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 72/2000 sklep z dne 7. 3. 2001:
stečajni postopek nad dolžnikom Bre-

gar Bojan, s.p., Avtoprevozništvo, Jag-
njenica 11, Radeče, se začne in takoj za-
ključi, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso, ni.

Odredi se objava sklepa tudi na oglasni
deski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Bregar Bojan, s.p.,
Avtoprevozništvo, Jagnjenica 11, Radeče,
iz pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 3. 2001

St 54/2000 S-45045
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 54/2000 sklep z dne 7. 3. 2001:
stečajni postopek nad dolžnikom Fazli-

ja Skender, s.p., Zidarstvo in fasader-
stvo, Cesta na kmetijsko šolo 10, Šen-
tjur, se začne in takoj zaključi, saj premože-
nja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

Odredi se objava sklepa tudi na oglasni
deski tega sodišča.

Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skle-
pa.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Fazlija Skender,
s.p., Zidarstvo in fasaderstvo, Cesta na kme-
tijsko šolo 10, Šentjur, iz pristojnega regis-
tra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 3. 2001

St 92/2000 S-45047
Tukajšnje sodišče preklicuje II. narok za

preizkus upniških terjatev v stečajnem po-
stopku Moda Lotus, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, za dne 28. 3. 2001 ob 9. uri, v
sobi 330 tukajšnjega sodišča.

II. narok za preizkus upniških terjatev v
tej stečajni zadevi bo dne 20. 4. 2001 ob
11. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2001

St 33/2000-30 S-45048
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 33/2000 sklep z dne 8. 3. 2001:
stečajni postopek nad dolžnikom Texoles

trgovina, d.o.o., Efenkova 61, Velenje, se
zaključi v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Texoles trgovina,
d.o.o., Efenkova 61, Velenje, iz sodnega
registra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2001

St 25/2000 S-45049
Tukajšnje sodišče preklicuje I. narok za

preizkus upniških terjatev v stečajnem po-

stopku Lexime, d.o.o. – v stečaju, Mari-
bor, za dne 26. 3. 2001 ob 9. uri, v sobi
253 tukajšnjega sodišča.

I. narok za preizkus upniških terjatev v
tej stečajni zadevi bo dne 23. 4. 2001 ob
9. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2001

St 196/2000 S-45050
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

196/2000 z dne 21. 2. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Posest, po-
djetje za trženje in promet z nepremični-
nami, d.o.o., Ljubljana, Gosposvetska 6.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 3. 2001

St 23/2001 S-45051
To sodišče je s sklepom opr. št.

84/2000 z dne 6. 3. 2001 zavrnilo predlog
za sklenitev prisilne poravnave in začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom MB-LES Dru-
žba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Limbuš, Limbuška cesta 2 (prej Marles
pohištvo Maribor, d.d.). Stečajni postopek
se bo vodil pod opr. št. St 23/2001.

Odslej se dolžnikova firma dolžnika glasi
MB-LES Družba za proizvodnjo in storitve,
d.o.o. – v stečaju, Limbuš, Limbuška cesta
2, njegova matična številka je 5297761,
šifra dejavnosti pa 36.160.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarev-
ska 10, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca. Za terjatve, ki so bile prijavljene za oklic
za sklenitev prisilne poravnave se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 6.
2001 ob 9. uri, v sobi št. 330 tega sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 6. 3. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2001

St 236/2000-8 S-45104
To sodišče je s sklepom St 236/2000

dne 7. 3. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Šterk Dejan, s.p., Trgovi-
na Moda INN – čevljarstvo in izdelava
ključev, Trg svetega Jerneja 2, Kočevje.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica iz Ribnice.

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 11.15, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2001

St 187/2000 S-45105
To sodišče je s sklepom St 187/2000

dne 7. 3. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Črček Franc, s.p., Mizar-
stvo Črček, Kidričeva 6, Kočevje, matič-
na številka 5608559.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica iz Ribnice.

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 11. uri, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2001

St 152/2000 S-45108
To sodišče je s sklepom St 152/2000

dne 6. 3. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Goldys Gostinstvo in trgo-
vina, d.o.o., Ljubljana, Završje 1 – v ste-
čaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2001

St 181/2000 S-45109
To sodišče je s sklepom opr. št. St

181/2000 z dne 13. 2. 2001 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
ITPP, d.d., Opekarska 45, Ribnica in nje-
govimi upniki:

– terjatve upnikov razreda A – dolžniko-
vih domačih in tujih dobaviteljev, državnih
institucij in dolžnikovih delavcev iz naslova
neizplačanega regresa za leta 1998, 1999
in 2000 – izplača dolžnik v roku enega leta
od pravnomočnosti potrjene prisilne porav-
nave v višini 20% terjatve, ugotovljene na
dan 12. 9. 2000, z obrestmi z letno obre-
stno mero v višini temeljne obrestne mere,
povečane za 0,5% (T +0,5%), ki tečejo od
12. 9. 2000 do plačila.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami v
ugotovljenih zneskih je sestavni del tega
sklepa.

– terjatve upnikov razreda B – iz naslova
kratkoročnega kontokorentnega kredita –
izplača dolžnik v roku petih let od pravno-
močnosti potrjene prisilne poravnave v viši-
ni 100% zneska terjatve, ugotovljene na dan
12. 9. 2000, z obrestmi z letno obrestno
mero v višini temeljne obrestne mere, pove-

čane za 0,5% (T +0,5%), ki tečejo od 12. 9.
2000 dalje do plačila.

Ugotovi se, da je v razredu B le en upnik,
in sicer Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
Naklo, njegova ugotovljena terjatev na dan
12. 9. 2000 znaša 30,042.391,56 SIT.

– ugotovi se, da je skupščina dolžnika
dne 12. 12. 2000 pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava pravnomočno po-
trjena, sprejela sklep o povečanju osnovne-
ga kapitala za 10,000.000 SIT s stvarnim
vložkom upnika Pletilnica, d.o.o., Sodraži-
ca, Majde Šilc 1, s prenosom terjatve v
višini 5,000.000 SIT in stvarnim vložkom
upnika Fragmat Izolirka, d.o.o., Sodražica,
Majde Šilc 1, s prenosom terjatve v višini
5,000.000 SIT, z izdajo 10.000 delnic, ta-
ko da znaša povečan osnovni kapital
223,164.000 SIT in ima družba 223.164
delnic.

Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register v skladu
s sklepom z dne 12. 12. 2000 o povečanju
osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki
– prenešenima terjatvama obeh upnikov in
izdati upniku Pletilnica, d.o.o., Sodražica,
5000 navadnih imenskih delnic in upniku
Fragmat Izolirka, d.o.o., Sodražica, 5000
navadnih imenskih delnic o vpisu tega po-
večanja osnovnega kapitala v sodni regi-
ster.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 2. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 28. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2001

St 97/2000 S-45110
Za upraviteljia prisilne poravnave zoper

dolžnika Mariborski sejem, d.o.o., Mari-
bor, se določi Gorazd Zemljarič, univ.
dipl. ek., zaposlen v FISK, d.o.o., Maribor,
Gosposvetska 84, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/374 IZ-1729
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2000/374 z dne 1. 2. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d., Vo-
dnikova 2, Celje, zoper dolžnika in zastavi-
telja Vard, d.o.o., Oblakova 32, Celje, zara-
di zavarovanja denarne terjatve upnice do
dolžnika v višini 2,600.000 SIT s pogodbe-
no dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež
in popis nepremičnine, poslovnega prosto-
ra št. 31, v izmeri 32 m2, v prvem nadstro-
pju poslovne stavbe na Stanetovi 4, Celje,
katerega lastnik je Vard d.o.o., Oblakova
32, Celje, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 30. 8. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2001

Z 2001/28 IZ-2493
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2001/28 z dne 12. 2. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Banke Zasavje d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje, zoper
dolžnico in zastaviteljico Ljerko Zimšek, s.p.,
Zasebni zobotehnični laboratorij, Ul. OF 8,
Radeče, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice do dolžnice v višini 6,300.000 SIT s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravi-
lo rubež in popis nepremičnine, poslovnega
prostora v skupni izmeri 49,15 m2, ki se
nahaja v 1. nadstropju večnamenskega ob-
jekta Zdravstvenega doma Radeče, ki stoji
na parc. št. 130/13, vl. št. 162 k.o. Rade-
če, katerega lastnica je dolžnica na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12. 2000
in kupoprodajne pogodbe z dne 5. 1. 2001,
do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2001

Z 01/00004 IZ-2498
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 01/00004 z dne 6. 2. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d., Ce-
lje, Vodnikova 2, zoper dolžnika in zastavi-
telja, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice do dolžnika v višini 18,600.000 SIT
s pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z
ustanovitvijo zastavne pravice na nepremič-
nini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na pod-
lagi sporazuma strank po notarskem zapisu
opr. št. SV 726/00 z dne 8. 12. 2000, po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnin, poslovnih prostorov, ki se naha-
jajo v pritličju stanovanjske stavbe v ulici
Levstkova 5, Celje in obsegajo dve pisarni,
pomožne prostore in sanitarje v skupni izme-
ri 90,97 m2, katerih lastnik je dolžnik Štu-
dent, d.o.o., Celje, Levstikova 5, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10.
2000 do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 2. 2001

Z 2000/00175 IZ-2482
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 2000/00175, ki ga je dne 12. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Črnomlju, je bila
ustanovljena na nepremičnini, ki se nahaja v
Trgovsko poslovnem centru – objekt II, na
Zadružni cesti št. 33, Črnomelj, zgrajenem
na zemljišču parc. št. 135/1, in sicer na
poslovni stavbi v izmeri 12 arov 14 m2, dvo-
rišče v izmeri 14 arov 68 m2, parkirišču v
izmeri 21 arov 31 m2, vpisani pri vl. št.
1090, k.o. Črnomelj, in sicer na poslovnem
prostoru št. 7 N, v I. etaži objekta, v izmeri
23,60 m2, obdelanega do podaljšane dru-
ge faze in poslovnega prostora št. 8 M, v
prvi etaži objekta v izmeri 48,15 m2, obde-
lanega do podaljšane tretje gradbene faze
ter souporabe skupnih delov stavbe in pro-
storov, naprav, na funkcionalnem zemljišču,
ki je last dolžnika in zastavitelja Geos Inženi-
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ring, geodetske storitve, d.o.o., Kidričeva
št. 9, Črnomelj, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 50/20 z dne 19. 12. 2000,
zastavna pravica v korist upnice Dolenjske
banke, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta
št. 3, za zavarovanje izvršljive denarne terja-
tve v višini 8,000.000 SIT, s pogodbenimi
obrestmi od dneva porabe posojila dalje do
plačila ter stroški z vsemi pripadki.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 12. 2. 2001

Z 11/2001 IZ-2518
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve dolžnice Frančiške Muhič, v višini
2,800.000 SIT s prip., pod pogoji iz nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa opr.
št. SV 614/2000 z dne 22. 12. 2000, in
sicer na enoinpolsobnem stanovanju z bal-
konom, ki se nahaja v stanovanjski stavbi v
Kamniku, Jakopičeva 21, v izmeri
46,67 m2, in kletnega prostora z oznako
23, v izmeri 5,30 m2, ki se nahaja v 5. nad-
stropju stavbe, ki stoji na parc. št. 1420/21,
k.o. Podgorje, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču na katerem stoji stavba
in na funkcionalnem zemljišču ter na sku-
pnih delih, objektih in napravah.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnica za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 2. 2001

Z 10/2001 IZ-2519
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, ki jo zastopa Boris Badek, odvet-
nik v Ljubljani, zaradi zavarovanja denarne
terjatve dolžnice Bizjak Anice, v višini
3,900.000 SIT s prip., pod pogoji iz nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa opr.
št. SV 615/2000 z dne 22. 12. 2000, in
sicer na dvosobnem stanovanju z balkonom,
z oznako št. 31, v skupni izmeri 55,38 m2 in
kletnim prostorom z oznako 31, v izmeri
2,10 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stav-
bi v Kamniku, Jakopičeva 19, v 2. nadstro-
pju stavbe, ki stoji na parc. št. 1420/15,
k.o. Podgorje, s pripadajočo solastninsko
pravico drugih skupnih prostorih, delih in
napravah in na funkcionalnem zemljišču.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubežem pridobi upnica za-
stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 2. 2001

Z 9/2001 IZ-2520
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, ki jo zastopa Boris Badek, odvet-
nik v Ljubljani, zaradi zavarovanja denarne
terjatve dolžnika Špeglič Marka, v višini
10,680.000 SIT s prip., pod pogoji iz ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa opr.
št. SV 616/2000 z dne 22. 12. 2000, in
sicer na stanovanju, ki se nahaja v poslovno
stanovanjski stavbi v Kamniku, Ljubljanska

3/d, v izmeri 78,90 m2, z oznako št. 24, ki
se nahaja v 3. nadstropju stavbe in kletnega
prostora v izmeri 2,60 m2, z oznako št. 32
in parkirnim mestom št. 24, v kletni etaži, ki
stoji na parceli št. 766/1, 766/8 in 765/8,
k.o. Kamnik, s pripadajočo solastninsko pra-
vico na zemljišču, na katerem stoji stavba in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 2. 2001

Z 00/00171 IZ-2505
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1311/00 z dne 21. 11. 2000 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 00/00171 z dne
12. 12. 2000, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Hranilno kreditne službe
Koper, p.o., Koper, Ul. 15. maja 17, do
dolžnika Roberta Kaligariča iz Kopra, Klari-
čeva 15/a, v višini 3,000.000 SIT, z obre-
stno mero T + 6% letno, z rokom vračila do
31. 10. 2001, z vsemi pripadki ter morebit-
nimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavlja-
njem vračila terjatve ter pod drugimi pogoji,
razvidnimi iz navedenega sporazuma strank
in pogodbe o kratkoročnem kreditu občana
št. 51/2000 z dne 14. 11. 2000, ki je
sestavni del navedenega sporazuma strank,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer štirisobnega stano-
vanja v skupni izmeri 82,98 m2, ki se nahaja
v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta,
s pripadajočo shrambo v kletni etaži, na
parc. št. 458/12, k.o. Semedela, last dol-
žnika in zastaviteljice, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 28. 9. 1990, sklenjene med
Tovarno motornih vozil Tomos v stečaju,
Šmarska c. 4, Koper, kot prodajalcem ter
Dajano in Robertom Kaligaričem kot kupce-
ma.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 2001

Z 00/00169 IZ-2506
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1198/00 z dne 26. 10. 2000 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 00/00169 z dne
12. 12. 2000, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, do dolžnice Nataše Bubnik,
s.z.d., Zobotehnični laboratorij, s sedežem
v Izoli, Jagodje, Morova 6/a, sicer stanujo-
ča v Kopru, Beblerjeva 14, v višini
280.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan čr-
panja kredita, z obrestno mero 9,5%, ki se
spreminja, z rokom vračila do 1. 11. 2005
ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz nave-
denega sporazuma strank in kreditne po-
godbe št. 1551-0000274-00 z dne 3. 10.
2000, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-

sana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega
prostora št. 9, po projektni dokumentaciji
Center za gradom, v skupni izmeri
32,75 m2, na naslovu Beblerjeva ul. 7, Ko-
per, stoječ na parc. št. 249/1, k.o. Seme-
dela, s solastninsko pravico – trajno pravico
uporabe na skupnih delih in napravah stav-
be ter pripadajočo solastninsko pravico –
trajno pravico uporabe na zemljišču, na ka-
terem se nahaja poslovni prostor, last zasta-
viteljice Ljudmile Bubnik, na podlagi pogod-
be, sklenjene z Milivojem Stepančičem, dne
25. 9. 2000.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podalgi sporazuma strank.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 13. 2. 2001

Z 136/2000 IZ-2639
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Borisa Lepše iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 845/2000 z dne 18. 9. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
136/2000 z dne 22. 9. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika Hypo Le-
asing, d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana, do dol-
žnika Adria Craft, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Polje 5/a, Izola, v
znesku 2,385.438 ATS in znesku
2,028.939,60 ATS, oboje v tolarski proti-
vrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju
NLB d.d. na dan plačila, s pripadki, pri če-
mer so roki in način vračila, višina obresti ter
drugi pogoji, razvidni iz navedenega notar-
skega zapisa SV 845/00, opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer poslovnega prostora št. 54, v skupni
izmeri 41,31 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
poslovne stavbe Zeleni park na naslovu Ce-
sta Zore Perello Godina 2 v Kopru, stoječe
na parc. št. 1398/4 in 1607/1, vl. št. 990,
k.o. Koper, ki je last dolžnika in zastavitelja,
kar je razvidno iz prodajne pogodbe za po-
slovne prostore v objektu Zeleni park v Ko-
pru, sklenjene med njim in prodajalcem
Agensinvest d.o.o., Koper, Garibaldijeva 14,
dne 28. 6. 1999 pod št. OV 7632/99.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.

Listina se izroči v hrambo upniku.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 16. 2. 2001

Z 00/00161 IZ-2640
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1223/00 z dne 3. 11. 2000 in
sklepa sodišča, npr. št. Z 161/2000 z dne
16. 11. 2000, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, do dolžnika Pacific, uvoz
izvoz, agencija in špedicija d.o.o., Ankaran,
na podalgi kreditne pogodbe za investicije,
reg. št. 24A000211 z dne 24. 10. 2000, v
višini 7,000.000 SIT s pp, z realno obre-
stno mero 7% letno, ki se spreminja v višini,
rokih in na način, določen z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obestnih merah upnice, z
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revalorizacijo kredita na podlagi temeljne
obrestne mere oziroma v rokih, viini in na
način, določen z vsakokrat veljavnim skle-
pom o obrestnih merah upnice in ga dolžnik
vrača v 56 mesečnih obrokih, vsak v višini
125.000 SIT, obroki zapadejo mesečno, in
sicer 20. v mesecu, s tem da prvi obrok
zapade 20. 3. 2001, zadnji pa 20. 10.
2005 ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz
sporazuma strank, opr. št. SV 1233/00 in
navedene pogodbe, ki je sestavni del citira-
nega notarskega zapisa, opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer poslovnega prostora št. L6, v izmeri
46,30 m2 in se nahaja v poslovno stano-
vanjskem objektu Center Ankaran, na na-
slovu Regentova 2, Ankaran, objekt stoječ
na parc. št. 1363/13, 1363/12, 1314/8,
750/5, 1314/10 in 750/1, vse k.o. Oltra,
kar je last dolžnika in zastavitelja, kot izhaja
iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
njim kot kupcem in Cembos d.o.o., Koper
kot prodajalko z dne 13. 3. 2000, overjeno
pri notarju Ferligoj Dravu v Kopru, dne 6. 4.
2000 pod opr. št. OV 2254/2000.

Na listini, primerni za vknjižbo lastnin-
ske pravice, se zaznamuje, da je nepre-
mičnina zarubljena na podlagi sporazuma
strank in da jo je prepovedano odtujiti in
obremeniti.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 16. 2. 2001

Z 00/00131 IZ-2641
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Košak Mira iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 1395/00 z dne 29. 8. 2000 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 131/2000 z
dne 18. 9. 2000, se zaradi zavarovanja
denarne terjatve upnice Bank Austria Cre-
ditanstalt, d.d., Ljubljana, Wolfova 1, do
dolžnikov Alenke Ferligoj in Drava Ferligo-
ja, oba Koper, Muzejski trg 4, v višini
280.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM
na dan izplačila kredita s pp, pri čemer so
roki in način vračila, višina, način obraču-
navanja in plačila obresti ter drugi pogoji
terjatve razvidni iz pogodbe o dolgoroč-
nem tolarskem kreditu št. TK 215/2000 in
navedenega notarskega zapisa, opravi ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer dela poslovnega prostora št.
28, v I. nadstropju poslovnega objekta v
Kopru, Ferrarska 14, v neto izmeri
117,42 m2, ki ga sestavljajo naslednji ma-
njši prostori: prostor 3 – večja pisarna v
izmeri 73,47 m2, prostor 4 – večja pol-
krožna pisarna v izmeri 24,65 m2, prostor
5 – manjša polkrožna pisarna v izmeri
13,95 m2, predprostor  WC v izmeri
2,62 m2, WC1 v izmeri 0,91 m2, WC 2 v
izmeri 1,82 m2, v skupni bruto izmeri
122,80 m2, skupaj s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah, v
poslovni stavbi in pravico souporabe stav-
bnega zemljišča, na katerem stavba stoji
ter k stavbi pripadajočega funkcionalnega
zemljišča, ki je last dolžnice in zastavitelji-
ce Alenke Ferligoj, kot je to razvidno iz
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med njo
in upnico kot prodajalko dne 11. 7. 2000.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 16. 2. 2001

Z 702/2000 IZ-2487
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 702/2000 z dne 22. 1.
2001, je bil poslovni prostor – trgovina Za-
la, na Delavski cesti 19 v Kranju, v skupni
izmeri 161,44 m2, ki se nahaja v delu zgrad-
be delavski dom na naslovu Delavska cesta
19 v Kranju, stoječi na parc. št. 1165/1,
k.o. Stražišče, s funkcionalnim zemljiščem
v izmeri 30 m2, ob sedanjem vhodu v trgovi-
no, ki predstavlja del parc. št. 1165/33,
k.o. Stražišče, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi in ga je zastavni dolžnik Trgodom
No. 1, d.o.o., Delavska cesta 26, Kranj,
pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne
11. 1. 1996, ki jo je sklenil z Exlesior,
d.o.o., Šiškovo naselje 47, Kranj, na naro-
ku dne 12. 2. 2001 zarubljeno za zavarova-
nje denarne terjatve po aneksu k pogodbi o
odobritvi okvirnega kredita št. PS-014/99 z
dne 5. 5. 1999, v višini 3,000.000 SIT s
pripadki, v korist upnice Slovenske investi-
cijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2001

Z 15/2001 IZ-2488
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 15/2001 z dne 22. 1.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. 6, v
skupni izmeri 66,80 m2, ki se nahaja v pr-
vem nadstropju stanovanjskega objekta, na
naslovu Planina 35, Kranj, stoječem na
parc. št. 197/3, vl. št. 123, k.o. Huje, ki še
ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je zastavna
dolžnica Alja Gunčar, roj. 10. 4. 1974, sta-
nujoča Šorlijeva 3, Kranj, pridobila po ku-
poprodajni pogodbi z dne 5. 1. 2001, ki jo
je sklenila s Tomažem Rogljem, Dražgoška
5, Kranj, na naroku dne 12. 2. 2001 zarub-
ljeno za zavarovanje denarne terjatve po od-
plačilni pogodbi z dne 5. 1. 2001, v višini
41.000 EUR s pripadki, v korist upnice Zve-
ze bank, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, s sedežem Paulitschgasse 5-7,
9010 Klagenfurt – Celovec, Avstrija.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2001

Z 173/2000 IZ-2974
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 173/2000 z dne 5. 2.
2001, je bil poslovni prostor št. 13, v sku-
pni izmeri 20 m2, ki se nahaja v poslovni
stavbi T3-T4, Trgovski paviljon Bistrica pri
Tržiču, stoječem na edini parc. št. 231/2
pod zap. št. 15, vl. št. E2, k.o. Bistrica, ki
še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je za-
stavni dolžnik MM-Style, d.o.o., Za Mošeni-
kom 1, Tržič, pridobil po kupoprodajni po-
godbi z dne 24. 12. 1997, ki jo je sklenil s
prodajalcem Mesnine Dežele Kranjske,
d.o.o., Mesarska 1, Ljubljana, na naroku
dne 19. 2. 2001 zarubljeno za zavarovanje
denarne terjatve po kupoprodajni pogodbi

št. 61/97 z dne 24. 12. 1997, v višini
3,500.000 SIT s pripadki, v korist upnice
Slovenske hranilnice in posojilnice Kranj,
p.o., Likozarjeva 1, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 2001

Z 28/2001 IZ-2975
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 28/2001 z dne 5. 2. 2001,
je bila Brunarica Krvavec, objekt penzion-
skega tipa s 50 ležišči v eno, dvo in triposte-
ljnih sobah, restavracija za 70 oseb, samo-
postrežna restavracija in spremljajoči prosto-
ri, skupne površine 725 m2, Mala Kladarica,
objekt za zunanjo gostinsko prodajo na smu-
čišču, površine 10 m2, Velika Kladarica, ob-
jekt za zunanjo gostinsko prodajo na smuči-
šču, površine 73 m2, leseni podi ob Mali
Kladarici, prostor za sončenje in počitek smu-
čarjev, površine 73 m2, lesena terasa ob
Brunarici, prostor za sončenje in počitek
smučarjev površine 66 m2, pomožni objekti
površine 10 m2, ki ležijo na delih parc. št.
133/22, 133/23, 133/28, 133/29,
133/30, k.o. Kokra, vl. št. 97, k.o. Kokra, ki
še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je dolžnik
A&S&Co., gostinsko in trgovsko podjetje,
d.o.o., Letališče Brnik, pridobil po kupopro-
dajni pogodbi z dne 12. 6. 1998, ki jo je
sklenil s prodajalcem Aerodrom Ljubljana,
d.d., Zg. Brnik 130a, Brnik Aerodrom, na
naroku dne 19. 2. 2001 zarubljeno za zava-
rovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi
za investicije reg. št. 4101-211000601/tp,
dne 20. 12. 2000, v višini 120,000.000 SIT
s pripadki, v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 2. 2001

In 97/00236-41 IZ-2491
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani, opr. št. In 97/00236, opr.
št. In 99/00720, opr. št. In 99/00723, opr.
št. In 98/00652, opr. št. In 98/00563, opr.
št. In 98/00564, opr. št. In 98/00519, opr.
št. In 98/00422, opr. št. In 98/00108 in opr.
št. In 00/00729, je bil dne 13. 7. 1998
opravljen v korist upnice Metalke stanovanj-
ske storitve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana,
rubež enosobnega stanovanja s kabinetom v
izmeri 44,73 m2, št. 3, na naslovu Plešičeva
23 v Ljubljani, last dolžnika Letnar Janeza.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2001

In 00/00720 IZ-2634
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 10. 11. 2000,
opr. št. In 00/00720, je bil dne 13. 2.
2001 opravljen v korist upnice Metalke sta-
novanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 2,
Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja v
izmeri 38,15 m2, št. 6, na naslovu Kalanova
7 v Medvodah, last dolžnice Demirovič Su-
zane, zaradi izterjave 43.532 SIT s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2001
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Z 2000/01577 IZ-2635
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/01577, ki ga je dne 2. 2. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na triinpolsobnem stanovanju št.
15, v izmeri 88,90 m2, v IV. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Bratovševa plo-
ščad 5 v Ljubljani, ki je last zastaviteljice
Kušar Nataše do 2/5 in zastavitelja Leskov-
šek Matevža do 3/5, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 25. 1. 1999, sklenjene s
prodajalcema Juvan Dimitrijem in Juvan Vi-
do, oba stan. Bratovševa ploščad 5, Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnika Hypo
Leasing, d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,941.644,80 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2001

Z 2001/00006 IZ-2636
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00006, ki ga je dne 2. 2. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru št. 29, v II.
nadstropju, neto površine 13,96 m2, oziro-
ma bruto površine 20,19 m2, ki se nahaja v
poslovni stavbi z veznim hodnikom na Ca-
rinski coni v Ljubljani, Letališka 16, na parc.
št. 127/193, vl. št. 614, k.o. Moste, s pri-
padajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe, stav-
bnega in funkcionalnega zemljišča, ki je last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z
dne 30. 11. 1994, sklenjene s prodajal-
cem Blagovno-trgovinskim centrom Ljublja-
na, Šmartinska c. 152, zastavna pravica v
korist upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 1,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2001

Z 2000/02164 IZ-2637
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02164, ki ga je dne 1. 2. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju v Ljub-
ljani, Grassellijeva ul. 4, v izmeri 41,77 m2,
v stanovanjski hiši, stoječi na parc. št. 1192,
vl. št. 1673, k.o. Bežigrad, ki je last dolžni-
kov, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 11. 10. 2000, skle-
njene s prodajalko Marijo Preksavec-Štru-
kelj, Postojnska ul. 6, Rakek, zastavna pra-
vica v korist upnice Poštne banke Slovenije,
d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2001

In 2000/00004 IZ-2970
In 2000/00209

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-
šča z dne 9. 11. 2000, opr. št. In
2000/00004, je bil dne 9. 1. 2001 oprav-
ljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona, z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, ki jo
zastopa odv. Alič Slava iz Ljubljane, rubež
dvosobnega stanovanja št. 20, na Topniški
70, Ljubljana, v skupni izmeri 54,24 m2,

last dolžnice Forte Vesne, Topniška 70,
Ljubljana.

Opravljen rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne
9. 11. 2000, opr. št. In 2000/00209, ki se
izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod
opr. št. In 2000/00004, na predlog istega
upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

Z 2001/00016 IZ-2978
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00016, ki ga je dne 23. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 66, v skupni izmeri 76,25 m2, v os-
mem nadstropju stanovanjskega objekta v
Ljubljani, Vojkova 85, ki stoji na parc. št.
970/2, 971/2, 972, 973, 974, 967/2,
962/2, vse k.o. Stožice, s sorazmernim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter na funkcio-
nalnem zemljišču objekta, ki je last zastavi-
telja, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7.
12. 2000, sklenjene s prodajalcema Černe
Marijanom in Černe Alojzijo, oba stan. Voj-
kova 85, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnika Die Karntner Sparkasse AG, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska cesta 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
850.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2001

Z 2001/00064 IZ-2979
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00064, ki ga je dne 13. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v 3. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Župančičeva
10 v Ljubljani, v neto izmeri skupaj s kletjo
124,63 m2, s sorazmernim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah stavbe ter
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, vpi-
sanem v vl. št. 282, k.o. Ajdovščina, ki je
last dolžnice in zastaviteljev, na podlagi po-
godbe o prodaji stanovanja z dne 18. 9.
2000, sklenjene s prodajalko Marjano Do-
lenc, Obala 113, Portorož, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2001

Z 2001/00033 IZ-2982
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00033, ki ga je dne 13. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
3 v pritličju, v skupni izmeri 50,40 m2, v
stanovanjski stavbi na naslovu Miličinskega
ulica v Ljubljani, z garažo – pokritim parkir-
nim prostorom št. 3 ter kletnim prostorom
št. 3, v izmeri 4,70 m2, s pripadajočim sora-
zmernim delom skupnih prostorov, delov in
naprav celotne stavbe in pripadajočim sora-
zmernim delom skupnih prostorov, delov in
naprav celotne stavbe in pripadajočega
zemljišča, na katerem stavba stoji, parc. št.
227, 228, 229 in 230, vpisanih pri vl. št.

1057, k.o. Sp. Šiška, ki je last dolžnika in
zastaviteljice, vsakega do 1/2 na podlagi
prodajne pogodbe št. 3/02/00 z dne 22. 9.
2000 in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne
14. 11. 2000, sklenjenih s prodajalcem
Pivk, d.o.o., Brilejeva 2, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2001

Z 2000/02297 IZ-2992
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02297, ki ga je dne 16. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na skladiščnem prostoru v pri-
tličju objekta z oznako 8a, orientacija ob
južni fasadi, v predvideni izmeri 166,20 m2,
objekt stoji na parc. št. 127/98, k.o. Mo-
ste, ki je last dolžnika, na podlagi kupne
pogodbe št. 006600032 z dne 24. 11.
2000, sklenjene s prodajalcem Imos, d.d.,
Dunajska 56, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnice Abanke, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

Z 2001/00036 IZ-2993
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00036, ki ga je dne 16. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 85, v skupni izmeri 55,31 m2, ki se
nahaja v VII. nadstropju stolpnice na naslo-
vu Preglov trg 1, v soseski MS 4/5, stoječe
na parc. št. 599/3, 302/1, 601, 600 in
597, vse k.o. Moste, s solastninsko pravico
na skupnih delih, objektih in napravah sto-
lpnice, ki je last dolžnika na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 30. 10. 2000, sklenjene
s prodajalko Dragico Gronstedt iz Gornje
Radnje v BiH, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,410.098 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

Z 2001/00095 IZ-2995
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00095, ki ga je dne 13. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 32, v izmeri 73,14 m2, ki se nahaja v
V. nadstropju stanovanjskega bloka na na-
slovu Nanoška ul. 3, Ljubljana, stoječem na
parc. št. 1014/1, vl. št. 2378, k.o. Vič, s
solastninsko pravico na skupnih delih, ob-
jektih, napravah in pripadajočem funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last dolžnice, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 11.
2000, sklenjene s prodajalko Esado Ba-
jrović, Nanoška ul. 3, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2001
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Z 2001/00060 IZ-2996

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00060, ki ga je dne 16. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
III/20, ki se nahaja v 3. nadstropju, stolpič
3, Cesta 24. junija 35, stoječega na parc.
št. 1094/9, 1094/16 in delno na parc. št.
1094/10, vse k.o. Črnuče, v skupni izme-
ri 69,01 m2, s kletno shrambo z oznako
III/7, v izmeri 5,94 m2, in garažnim bok-
som v kleti z oznako III/37, s sorazmernim
solastniškim deležem na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah ter na fun-
kcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaja, ki je last dolžnice, na podlagi
prodajne pogodbe št. 10162/14 z dne
23. 10. 2000, sklenjene s prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Tehnik,
d.d., Škofja Loka, zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Podružni-
ca v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
435.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

Z 2001/00099 IZ-2997

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00099, ki ga je dne 16. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju 2+2K, št. stan.
9, v izmeri 82,18 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju v objektu B 12, na lokaciji MS
4/5 Fužine, na naslovu Pot na Fužine 27,
Ljubljana, stoječem na parc. št. 1184/1,
1082 in 1093, vpisani pri vl. št. 558 in
129, k.o. Moste, s solastninsko pravico na
skupnih delih, objektih, napravah in pripa-
dajočem funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnice in zastavitelja, na podlagi prodaj-
ne pogodbe št. 302/81 z dne 4. 2. 1981
in aneksa z dne 19. 11. 1981, sklenjenih
s Staninvestom Ljubljana, Kersnikova 6, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 4,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

Z 2000/02422 IZ-2998
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02422, ki ga je dne 16. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 84 v VII. nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Pre-
glov trg 11 v Ljubljani, v neto izmeri
41,62 m2, s sorazmernim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah stavbe ter
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki je
last dolžnice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja z dne 16. 4.
1992, sklenjene s prodajalcem Železni-
škim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvor-
ska ul. 11, ter na podlagi sporazuma o
delitvi skupnega premoženja in uporabi sta-
novanja SV 1598/00 z dne 6. 11. 2000 in
dodatka k sporazumu o delitvi skupnega
premoženja in uporabi stanovanja
SV1598/00 A z dne 21. 11. 2000, notar-
ja Andreja Škrka iz Ljubljane, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske ban-

ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
2,656.990 SIT in 2,166.009 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

Z 2001/00098 IZ-2999
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00098, ki ga je dne 16. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju 2+2K, št. stan.
9, v izmeri 82,18 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju objekta B 12, na lokaciji MS 4/5
Fužine, na naslovu Pot na Fužine 27, Ljub-
ljana, stoječem na parc. št. 1184/1, 1082
in 1093, vpisani v vl. št. 558 in 129, k.o.
Moste, s solastninsko pravico na skupnih
delih, objektih, napravah in pripadajočem
funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika
in zastaviteljice, na podlagi prodajne pogod-
be št. 302/81 z dne 4. 2. 1981 in aneksa k
tej prodajni pogodbi z dne 19. 11. 1981,
sklenjenih s Staninvestom Ljubljana, Ker-
snikova 6, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 4,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

Z 2001/00043 IZ-3000
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00043, ki ga je dne 16. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
6, v stanovanjski hiši na naslovu Celovška
87, Ljubljana, v skupni izmeri 27,86 m2,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc.
št. 1003/1, k.o. Sp. Šiška, ki je last zastavi-
teljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
opr. št. SV 36/98, notarja Andreja Škrka z
dne 16. 1. 1998, sklenjene s prodajalci
Orehek Marjanom, Orehek Slavkom in So-
njo Rot, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 4,685.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2001

Z 2001/00094 IZ-3001
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00094, ki ga je dne 13. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 32, v izmeri 73,14 m2, ki se nahaja v
V. nadstropju stanovanjskega bloka, na na-
slovu Nanoška ul. 3, Ljubljana, stoječem na
parc. št. 1014/1, vl. št. 2378, k.o. Vič, s
solastninsko pravico na skupnih delih, ob-
jektih, napravah in pripadajočem funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last zastaviteljice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 11. 2000, sklenjene s prodajalko Esa-
do Bajrović, Nanoška ul. 3, Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2001

In 162/93 IZ-3009
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 20. 1. 2000, opr. št. In 162/93, je
bil dne 20. 2. 2001 opravljen v korist upni-
ka Radeče papir, p.o., Njivice 7, Radeče,
ki ga zastopa odv. Milena Lukmar iz Zagorja
ob Savi, rubež nepremičnine, ki se nahaja
na Lepodvorski ulici 2 v Ljubljani, v stano-
vanjski stolpnici St.-Le, na zemljišču parc.
št. 100/5 in 100/6 (stara izmera) oziroma
parc. 1119/2 in 1119/1, k.o. Sp. Šiška.
Lokal se nahaja v JZ delu pritličja navedene
stolpnice v izmeri 56 m2. Lokalu pripadajo
tudi skladiščni prostori v pritličju v izmeri
33,90 m2 in skladiščni prostori v kleti s po-
vršino 17,60 m2, ki je last dolžnika Šumadi-
ja Beograd, Goce Delčeva 35, Beograd, ki
ga zastopa odv. Sonja Dolinar iz Ljubljane.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2001

Z 2000/01235 IZ-2473
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2000/01235 z dne 6. 2.
2001, je bilo v izvršilni zadevi upnika Kärnt-
ner Sparkasse AG. Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, ki ga
zastopa Natalija Apostolovič, univ. dipl.
prav., proti dolžnikoma in zastaviteljema Jo-
žetu Damišu in Jasni Vešligaj Damiš, oba
stan. Groharjeva ulica 5, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
350.000 ATS s pripadki, v tolarski protivre-
dnosti, zarubljeno na naroku dne 6. 2.
2001, in sicer trisobno stanovanje št. 3, v I.
nadstropju poslovno-stanovanjskega objek-
ta na Kremplovi ul. 2 v Mariboru, v skupni
izmeri 94,80 m2, od tega stanovanjski del
58,72 m2, galerija v izmeri 21,75 m2, bal-
kon v izmeri 7,55 m2, in pripadajoča kletna
shramba št. 3, v izmeri 6,78 m2, last zasta-
viteljev Jožeta Damiša in Jasne Vešligaj Da-
miš, vsakega do ene polovice. Stanovanju
pripada tudi sorazmeren solastniški delež
na skupnih prostorih, delih, objektih in na-
pravah ter na funkcionalnem zemljišču ob-
jekta, ki stoji na parc. št.364 pri vl. št. 151,
k.o. Melje in parc. št.362/2, iste k.o., na
podlagi prodajne pogodbe za nakup stano-
vanja z dne 8. 12. 2000, vse v korist upnika
Kärntner Sparkasse AG. Celovec, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2001

In 2000/00492 IZ-2495
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2000/00492, je bila
nepremičnina, stanovanje št. 106, v VII. nad-
stropju večnadstropnega stanovanjskega
objekta na Kardeljevi 57 v Mariboru, v izme-
ri 53,20 m2, ki stoji na parceli št.
0100/000, pripisano vl. št. 57, k.o. Sp.
Radvanje, ki je v lasti zastaviteljice Romane
Petek, na podlagi pogodbe o prodaji stano-
vanja z dne 29. 11. 1991 in aneksa k tej
pogodbi št. 1 z dne 8. 6. 1995, dne 14. 2.
2001 na naroku zarubljena in s tem usta-
novljena poplačilna pravica za denarno ter-
jatev v znesku 2,980.676,50 SIT s pripad-
ki, v korist upnice Probanke, d.d., Gospo-
ska 23, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2001
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In 2000/00498 IZ-2496
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2000/00498, je bila
nepremičnina, stanovanje št. 4, v stanovanj-
ski hiši Bistrica pri Limbušu, ki se nahaja v
prvem nadstropju in obsega 52,45 m2, ki
stoji na parceli št. 51/1, pripisano vl. št.
305, k.o. Bistrica Limbuš, ki je last dolžnika
oziroma zastavitelja Janeza Janežiča do ce-
lote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 7/92-22 z dne
22. 10. 1992 in aneksa k tej pogodbi, št.
458/96 z dne 23. 12. 1996, dne 14. 2.
2001 na naroku zarubljena in s tem usta-
novljena poplačilna pravica za denarno ter-
jatev v znesku 330.612,37 ATS s pripadki,
v korist upnice Prima, zavarovalna družba,
d.d., Gregorčičeva 39, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2001

Z 2001/00009 IZ-2500
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV
2112/00 z dne 20. 12. 2000 in sklepom o
zavarovanju, opr. št. 2001/00009 z dne
15. 1. 2001, odredilo rubež nepremičnin,
ki niso vpisane v zemljiško knjigo, poslovnih
prostorov v trgovsko poslovnem centru TPC
City Maribor v Mariboru, Ulica Vita Kraig-
herja 5, stoječem na parc. št. 1771, k.o.
Maribor Grad, in sicer poslovnih prostorov v
desnem kareju četrtega nadstropja, v izmeri
633,21 m2, s solastninsko pravico na zem-
ljišču, na katerem objekt stoji, kakor tudi
zemljišču, ki temu objektu služi za redno
rabo in na skupnih prostorih, objektih in
napravah, ki služijo objektu v celoti, ki so
last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe,
št. 135-39/00-00 z dne 30. 11. 2000,
sklenjene med prodajalcem Invest Rent,
d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana in kupcem
Sava IP, d.o.o., investicijsko podjetje, Slo-
venska 56, Ljubljana, v zavarovanje pogoj-
ne denarne terjatve upnika v višini
5,112.918,81 EUR s pp, v tolarski proti-
vrednosti, obračunano po veljavnem podjet-
niškem tečaju upnika za devizne prilive in
odlive na dan vplačila oziroma v valuti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2001

Z 2001/00093 IZ-2503
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Z 2001/00093 z dne 15.
2. 2001, je bilo v izvršilni zadevi upnice
Probanke, d.d., Gosposka 23, Maribor,
proti dolžniku in zastavitelju Božidarju Šter-
benku, stan. Moše Pijade 48, Maribor, za-
radi zavarovanja denarne terjatve upnice v
višini 2,000.000 SIT s pripadki, zarubljeno
na naroku dne 15. 2. 2001, in sicer dvoso-
bno stanovanje št. 11/II nadstropje, v več-
stanovanjski hiši na Ljubljanski 35 v Maribo-
ru, v skupni izmeri 50,08 m2, ki je v lasti
dolžnika in zastavitelja Božidarja Šterbenka,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 17. 11. 1991, vse v korist upnice Pro-
banke, d.d., Gosposka 23, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2001

Z 2001/00120 IZ-3236
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice, št.
SV 74/01 z dne 7. 2. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00120 z dne 22. 2. 2001 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – dela poslovnih prostorov v pritličju
poslovno-stanovanjske hiše, stoječe na parc.
št. 26 v k.o. Tabor (na naslovu Ruška c. 45 v
Mariboru), in sicer dela poslovnih prostorov
nekdanjih delavnic vzdrževanja – orodjarne
in mizarstva TT Tabor, v skupni izmeri
944,81 m2, s pripadajočim dvoriščem v
izmeri 24 m2 (rampa pri mizarstvu) in v izmeri
30 m2 (rampa pred orodjarno), last zastavite-
lja Delacorda, d.o.o., Zg. Polskava, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 17. 12. 1998,
sklenjene s prodajalko Novo kreditno banko
Maribor, d.d., v zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove Kreditne banke Maribor, d.d.,
do dolžnika Interdel, d.o.o., Zg. Polskava, v
višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2001

Z 2001/00118 IZ-3237
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 93/2001 z dne 5. 2. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00118, dne 5. 2. 2001 opravilo ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – apartmaja tip C, v izmeri 50,55 m2,
ki se nahaja v pritličju apartmajske hiše Bol-
fenk I, zgrajene na parc. št. 706/2, pripisa-
ne k vl. št. 557, k.o. Hočko Pohorje, last
dolžnika in zastavitelja Danila Muhiča, na
podlagi pogodbe z dne 29. 12. 2001, skle-
njene s prodajalcem Športnim centrom Po-
horje, d.o.o., Maribor, v zavarovanje denar-
ne terjatve upnice Nove kreditne banke Ma-
ribor, d.d., v višini 9,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2001

RIG 257/99 IZ-17128
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa notarja
Friderika Bukoviča iz Maribora, št. SV 400/99
z dne 3. 5. 1999, v skladu s sklepom o
zavarovanju opr. št. Rig 257/99 z dne 14. 5.
2000, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo – dvosobnega stano-
vanja št. 15, v izmeri 59,75 m2, v II. nadstro-
pju stanovanjske stavbe v Rušah, Ul. Ruške
čete 14, last zastavitelja Brunčko Štefana in
Kristine, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 29. 11. 1991, sklenjene s prodajalko
Občino Ruše, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Probanke, d.d., Maribor, Gosposka
23, v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2000

IV R 121/99 IZ-2507
Na podlagi sklepa o zavarovanju za zava-

rovanje denarne terjatve, opr. št. IV R

121/99 z dne 5. 1. 2001, je na enoinpol-
sobnem stanovanju št. 13, v skupni izmeri
48,40 m2, ki se nahaja v II. nadstropju sta-
novanjske hiše, Ul. Slavka Gruma 12, Novo
mesto, ki stoji na parc. št. 866/10, št. vl.
808, k.o. Šmihel pri Novem mestu ter pri-
padajoči delež na skupnih prostorih, delih
in napravah, ter na funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last dolžnika, po prodajni pogodbi
z dne 9. 4. 1999, sklenjeni s Silvom Rifljem
in Alenko Rifelj, oba Slavka Gruma 12, No-
vo mesto, z rubežem pridobljena zastavna
pravica v korist upnika Hypo Alpe-Adria
Bank, d.d., Ljubljana, Trg osvobodilne fron-
te 12, za znesek 5,000.000 ATS s pp in
ostalimi pogoji, razvidnimi iz citiranega skle-
pa o zavarovanju.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 1. 2001

Z 2000/00388 IZ-2633
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št.
SV 586/00 z dne 20. 12. 2000 in sklepa
tega sodišča, opr. št. Z 2000/00388 z dne
24. 1. 2001, zaradi zavarovanja upnikove
denarne terjatve z zastavno pravico na ne-
premičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
se zarubi poslovni prostor št. 16, s sanitari-
jami, v poslovnem objektu na naslovu Novi
trg v Novem mestu, v kareju L, poslovni
objekt B, etaža C, v skupni izmeri 25,73
m2, pridobljen na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene med Martinom Križnar-
jem, roj. 7. 10. 1936, Ul. Stare pravde 47,
Novo mesto, kot prodajalcem in Rudolfom
Lopatcem, roj. 12. 5. 1968, Dobrava 45,
Škocjan, kot kupcem, dne 18. 3. 1995,
overjene pred Okrajnim sodiščem v Novem
mestu, dne 24. 4. 1995, pod Ov. št.
1231/95.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 1. 2001

Z 19/2001 IZ-2629
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 82/01 z dne
25. 1. 2001, zaradi zavarovanja upnikove
(Probanka, d.d., Maribor, Gosposka ulica
23, Maribor, ki jo zastopa odv. Marko Zor-
man iz Kopra), denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini v lasti zastavitelja,
zarubi trinajst privezov, ki so na priloženi
skici v notarskem zapisu označeni s številko
od 1 do 13 in ležijo na severni strani parce-
le 1373/3, k.o. Izola - mesto in se nahajajo
v Marini Izola, ki so locirani od bazena za
dvig plovil proti pomolu A ter mejijo na parc.
št. 1373/4, ki jih je zastavitelj Skat, d.o.o.,
polje 5i, Izola, ki ga zastopa direktor Mile
Čačič, pridobil po kupoprodajni pogodbi od
Marinvest d.o.o., št. MV-1/97 z dne 15. 4.
1997.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 2. 2001

Z 168/2000 IZ-2630
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira
Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1721/00 z
dne 18. 10. 2000, zaradi zavarovanja upni-
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kove (Nova Ljubljanska banka d.d., Ljublja-
na, Trg Republike 2, Ljubljana, ki jo na pod-
lagi pooblastila zastopa univ. dipl. prav. Kata-
rina Juvančič) denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini v lasti zastavnega
dolžnika, Banke Neffat, Novo Polje, Cesta IV
34, zarubi nepremičnina ki v naravi predstav-
lja hotelsko enoto oziroma apartma št. 1/VI,
v šestem nadstropju, v izmeri 46,70 m2 neto
koristne površine, s sorazmernim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah stav-
be ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
ki stoji na parc. št. 1543, vpisani v vl. št.
3742/k.o. Portorož, pridobljena na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 30/2000-JADR
z dne 14. 6. 2000, sklenjene med dolžnico
kot kupcem in družbo Konekta, d.o.o., Por-
torož, Obala 33, kot prodajalcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 2. 2001

IN 53/00 IZ-3227
Na podlagi sklepa opr. št. In 53/2000 z

dne 15. 11. 2000, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo trisobno stano-
vanje št. 15, v tretjem nadstropju stanovanj-
skega objekta na naslovu Trg borcev NOB
16, Dol pri Hrastniku, ki obsega kuhinjo, tri
sobe, kopalnico s straniščem, hodnik in dru-
ge prostore, last dolžnika Zorana Matešiča,
Naselje Aleša Kaple 16, Hrastnik, dne 16.
2. 2001 zarubljeno v korist upnika Gorič
Tadeja, Latkova vas 94, Prebold, zaradi iz-
terjave 2,284.700 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 19. 2. 2001

Z 55/2000 IZ-2504
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 55/2000, ki ga je dne 30. 1. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Trebnjem, je bila usta-
novljena zastavna pravica v korist upnice
Dolenjske banke d.d., Novo mesto, Seidlo-
va cesta 3, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve v višini 103.000 EUR s pripadki na:

– lokalu z oznako L1 v pritličju stano-
vanjsko poslovnega objekta B1, stoječega
na parc. št. 369/4, k.o. Trebnje, v skupni
izmeri 24,42 m2,

– lokalu z oznako L2 v pritličju stano-
vanjsko poslovnega objekta B1, stoječega
na parceli št. 369/4, k.o. Trebnje, v skupni
izmeri 67,25 m2,

– lokalu z oznako L5 v pritličju stano-
vanjsko poslovnega objekta B0, stoječega
na parceli št. 369/4, k.o. Trebnje, v skupni
izmeri 8,84 m2,

vsi pridobljeni na podlagi notarskega za-
pisa, opr. št. Sv 88/00 z dne 12. 4. 2000,
sklenjenega pri notarju Bevc Tončku v Treb-
njem, prodajne pogodbe št. 223/93-2/4 z
dne 4. 10. 1993 in prodajne pogodbe št.
224/93-2/4 z dne 4. 10. 1993.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 30. 1. 2001

R 78/99-9 IZ-406644
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okraj-

ni sodnici - svetnici Alenki Kranjc, po pre-
dlogu upnice Dolenjske banke, d.d., Novo
mesto, Seidlova cesta 3, zoper dolžnika
Prolat Trženje medicinskih pripomočkov
Trebnje, d.o.o. (prej Prolat, Trgovina in za-
ložništvo d.o.o., Trebnje, Praproče 9), ter

zastavitelja 1. TZG P. Golia d.o.o., Trebnje,
Cesta Gubčeve brigade 9, in 2. Brovet-Mirt
Blanko, Praproče 9a, Trebnje ter Mirt Bru-
na, Gubčeva ul. 5, Novo mesto, zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice z zastav-
no pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in na podlagi 254. člena
zakona o izvršbi in zavarovanju, sklenilo:

za zavarovanje denarne terjatve upnice
Dolenjske banke, d.d., Novo mesto, Sei-
dlova 3 do dolžnika Prolat, Trženje medicin-
skih pripomočkov Trebnje, d.o.o., Prapro-
če 9, v višini 25,000.000 SIT s pripadki po
pogodbi o posojilu za tekoče poslovanje št.
2321/3 z dne 8. 7. 1999 in zneska
10,000.000 SIT s pripadki po pogodbi o
posojilu za tekoče poslovanje št. 2322/1 z
dne 8. 7. 1999, vse z obrestmi, rokom
plačila, zapadlostjo in ostalimi pogoji, ki iz-
hajajo iz notarskega zapisa, opr. št. SV
506/99 z dne 26. 7. 1999 se dovoli:

– na nepremičninah, vpisanih pri vl. št.
523, k.o. Medvedje selo, vknjižba zastavne
pravice v znesku 25,000.000 SIT s pripad-
ki in v znesku 10,000.000 SIT s pripadki,
oboje z zapadlostjo kot to izhaja iz notar-
skega zapisa, opr. št. SV 506/99 z dne 26.
7. 1999;

– vknjižba zaznambe izvršljivosti terjatve;
– dovoli in opravi rubež zastavljenih ne-

premičnin – treh poslovnih prostorov, ki se
nahajajo v novozgrajenem objektu Obulični
niz v Trebnjem, Ulica Gubčeve brigade, in
sicer poslovnega prostora – lokal št. L1 v
izmeri 42,20 m2 s skladiščem v izmeri
16,20 m2, lokal št. L2 v izmeri 30,75 m2 in
lokal št. L5 v izmeri 10,20 m2, ki jih je
zastavitelj pridobil na podlagi prodajnih po-
godb št. 223/93-2/4 in št. 224/93-4, obe
z dne 4. 10. 1993;

– na originalnem izvodu citiranih kupo-
prodajnih pogodb, sklenjenih med prodajal-
cem Gradbenim podjetjem Grosuplje d.o.o.,
Grosuplje, Taborska cesta 13 in kupcem P.
Golia d.o.o., Trebnje, Cesta Gubčeve bri-
gade 9, se zaznamuje, da so nepremičnine,
ki so predmet teh pogodb, zarubljene na
podlagi sporazuma strank. Prodajni pogod-
bi se izročita v hrambo upniku.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 18. 8. 1999

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 80/2000 SR-2516
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po

okrajnem sodniku Marjanu Neuvirtu, v prav-
dni zadevi tožeče stranke Slovenica d.d.,
Celovška 206, Ljubljana, zoper toženo
stranko Pučko Jožefa, Boračeva 30/b, Ra-
denci, zaradi plačila 345.142 SIT s pripad-
ki, dne 19. 12. 2000 sklenilo:

toženi stranki Pučko Jožefu, stalno pri-
javljenem na naslovu Boračeva 30/b, Ra-
denci, sedaj neznanega prebivališča, se po-
stavi začasni zastopnik odvetnik Andrej Hu-
sar iz Gornje Radgone.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko dokler toženec ali njegov poobla-
ščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-

roma dokler mu skrbstveni organ ne bo po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 19. 12. 2000

V P 532/94 SR-1310
Okrajno sodišče v Ljubljani je po so-

dniku Vladimirju Kočevarju, v pravdni za-
devi tožeče stranke Mestne občine Ljub-
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zasto-
pa Miha Kozinc, odvetnik v Ljubljani, zo-
per toženo stranko 1. Slavojko Vujakovič,
Cesta španskih borcev 53 c, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča in 2. Rahi-
ma Kukaja, Cesta španskih borcev 53 c,
Ljubljana, zaradi odpovedi najemne po-
godbe in izselitve podstanovalca, dne
27. 12. 2000 sklenilo:

prvi toženi stranki Slavojki Vujakovič, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasni
zastopnik, odvetnik Sašo Majcen, Štihova
15, Ljubljana, ki bo zastopal prvo toženo
stranko v postopku zaradi odpovedi najem-
ne pogodbe in izselitve podstanovalca.

Začasni zastopnik bo zastopal prvo tože-
no stranko od dneva postavitve dalje, do-
kler prva tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2000

II P 544/99 SR-2517
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke 1. mld. Jerneja Šu-
menjaka, ki ga zastopa mati Dijana Šume-
njak, oba C. v Zajčjo Dobravo 17, Ljubljana
in 2. Dijana Šumenjak, C. v Zajčjo Dobravo
17, Ljubljana, ki ju oba zastopa odvetnik
Radovan Cerjak iz Ljubljane, proti toženi
stranki Sebastianu Sciuto, Questra di Firen-
ce, Via zara 4, Firence, Italija, zaradi ugoto-
vitve očetovstva, plačevanja preživnine in
verzije, dne 7. 2. 2001 sklenilo:

na podlagi določila četrte točke 82. čle-
na zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS,
št. 26/99, v nadaljevanju ZPP) se toženi
stranki Sebastianu Sciuto kot začasna za-
stopnica postavi odvetnica Maja Kristan, Ci-
galetova 1/I, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi II P 544/99, dok-
ler tožena stranka ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2001

II P 712/98 SR-409175
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke dr. Janeza Zimerman-
na, Portorož, Senčna pot 21, ki ga zastopa
odvetnik Janez Gruden iz Ljubljane, proti
toženim strankam 1. Vinku Rupčiču, Laško,
Badovinčeva 16, 2. Darku Cimermanu, Ve-
like Lašče 36, Velike Lašče in 3. Marjanu
Cimermanu, Velike Lašče 36, Velike Lašče,
zaradi ničnosti kupoprodajne in darilne po-
godbe ter priznanja lastninske pravice, dne
2. 12. 1999 sklenilo:

tožencema Darku Cimermanu in Mar-
janu Cimermanu, trenutno oba neznane-
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ga bivališča, se postavi začasni zastopnik
Aleš Tratnik, odvetnik v Ljubljani, Mikloši-
čeva 38.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zatopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik do takrat,
dokler toženca ali njun pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 1999

P 264/2000 SR-3025
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

pravdni zadevi po tožbi tožnice Zavarovalni-
ce Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta
5, Novo mesto, zoper toženo stranko Re-
šek Janeza, nazadnje stanujočega Ob Po-
toku 15, Brežice, sedaj neznanega prebiva-
lišča, izdalo sklep, s katerim se tožencu
Rešek Janezu postavi začasnega zastopni-
ka. Ta se postavi na podlagi četrte točke
82. člena zakona o pravdnem postopku.
Začasna zastopnica je odvetnica s sede-
žem na področju tega sodišča Darja Jarno-
vič iz Novega mesta, Jerebova 4. Ta bo
zastopala toženca v tem postopku vse do
takrat, dokler ta ne bo nastopil sam pred
sodiščem, oziroma ne bo organ, pristojen
za socialne zadeve, sporočil, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 1. 2001

Oklici dedičem

II D 492/99 OD-2361
Jug Helena, hči Jožefa, rojena 11. 4.

1899 in umrla 15. 5. 1976, nazadnje sta-
nujoča Ljubljana, Cesta na Bokalce 5, je
umrla brez oporoke, vsled česar sledi de-
dovanje po zakonu.

Zapustnikove morebitne dediče se pozi-
va, da v roku enega leta od objave oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasijo
svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2001

II D 952/2000 OD-2525
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v

teku zapuščinski postopek po pokojnem Re-
ich Antonu, sinu Antona, roj. 13. 3. 1908,
nazadnje stan. Vranji vrh 21a, Sladki vrh, ki
je umrl 24. 5. 2000.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do dediščine po pokojnem Reich Anto-
nu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v
Mariboru, v enem letu od objave tega okoli-
ca v Uradnem listu RS.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov s katerimi bo razpoalgalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2001

D 266/98 OD-3005
Bolčič Marija roj. Ražem, roj. 5. 10.

1861, ki je umrla 10. 5. 1951, Mihele 23,
sedaj 10, ni napravila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 2. 2001

Oklici pogrešanih

EN 12/2000-7 PO-2514
Fleissinger Anton, roj. 10. 1. 1912, sin

Karla Fleissingerja in Johanne Fleissinger,
nazadnje stanujoč Negova 47, je pogrešan
od leta 1943. Predlagatelj dokazovanja je
sin Bratkovič Karl, Gosposvetska c. 11, Ma-
ribor.

Skrbnica za poseben primer je Bratko-
vič Ivanka, roj. 6. 7. 1945, stanujoča Go-
sposvetska 11, Maribor.

Pogrešanca pozivamo, da se oglasi; vse
druge, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo sodniku in skrbniku za posebne
primere oziroma predlagatelju v roku treh
mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer so-
dišče po preteku tega roka pogrešanca raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 13. 2. 2001

N 374/99 PO-8994
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi posto-

pek razglasitve za mrtvega Cunder Ivana,
sina Marije, rojenega 16. 12. 1925 v Ljub-
ljani, nazadnje stanujočega Stožice 26,
Ljubljana.

Pogrešanega sodišče poziva, da se zgla-
si pri tem sodišču, prav tako pa tudi vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da to sporo-
čijo sodišču ali predlagateljici postopka Pa-
ravel Tereziji, Stoženska ulica 1, Ljubljana.

Po preteku treh mesecev po objavi tega
oglasa bo sodišče odločalo o predlogu.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2000

N 2/2001-4 PO-2477
Pogrešana Marija Černuta, roj. 27. 10.

1942 iz Loga pod Mangartom št. 89 je bila
skupaj z možem Viktorjem žrtev zemeljske-
ga plazu v Logu pod Mangartom dne
17. 11. 2000, vendar je reševalci niso
uspeli najti, tako da njene smrti ni možno
zabeležiti v matično knjigo umrlih.

Mariji Černuta je bila postavljena skrbni-
ca za poseben primer Vanda Černuta, Log
pod Mangartom 89.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
smrti Marije Černuta, naj to sporočijo sodi-
šču v petnajstih dneh od oklica, sicer bo
sodišče po opravljenem postopku ugotovilo
smrt Marije Černuta po pravilih nepravdne-
ga postopka.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 2. 2001

Kolektivni delovni spori

I Kd 268/2000 K-45052
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Sindikat družbenih in državnih
organov, Republiški odbor sindikata,
Dalmatinova 4, Ljubljana in nasprotnim
udeležencem RS, Ministrstvo za obram-
bo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, za-
radi kršitev kolektivne pogodbe.

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 3 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan
13. 4. 2001 ob 12.45, v sobi št. 8/III. nad.
Delovnega in socialnega sodišča v Ljublja-
ni, Resljeva ulica 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne 7. 3.
2001.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2001

Ustanovitve

LJUBLJANA

Rg-3325
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 2001/01169 z dne 20. 2.
2001, pod št. vložka 1/34263/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična št.: 1593684
Firma: IBE HOLDING, d.d., družba po-

oblaščenka
Skrajšana firma: IBE HOLDING, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 137,810.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovitelji po spisku, Haj-

drihova 4, 1000 Ljubljana, vložek:
137,810.000 SIT, ne odgovarja, vstop
11. 1. 2001.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mikoš Uroš, Slovenčeva 143, 1000
Ljubljana, imenovanje 11. 1. 2001, zastopa
kot predsednik začasne uprave – direktor.

Člani nadzornega sveta: Ereš Anton, vs-
top 28. 11. 2000; Javeršek Suzana, na-
mest. preds., vstop 28. 11. 2000; Josipo-
vič Zdenko, vstop 28. 11. 2000; Kimovec
Janez, predsednik, vstop 28. 11. 2000;
Leban Ivan, vstop 28. 11. 2000; Leskovec
Viktor, vstop 28. 11. 2000; Malešič Milan,
vstop 28. 11. 2000; Milič Jože, vstop

Sodni register
vpisi po ZGD
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28. 11. 2000; Šteblaj Marko, vstop 28. 11.
2000; Šturm Mitja, vstop 28. 11. 2000 in
Zadnik Branko, vstop 28. 11. 2000.

Dejavnost: 7415 Dejavnost holdingov,
vpis 20. 2. 2001.

Spremembe

CELJE

Srg 2001/00140 Rg-2510
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2001/00140 z dne 14. 2. 2001 pri
subjektu vpisa JURMES, d.d., trženje in
inženiring, pod vložno št. 1/02912/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
pogojnem povečanju osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5496748
Vpiše se sklep skupščine z dne 12. 9.

2000, da se osnovni kapital družbe JUR-
MES, d.d., z izvedbo združitve s pripojitvijo
poveča za 208,400.000 SIT, na
348,000.000 SIT s pogojem, da bosta skup-
ščini prevzemne družbe JURMES, d.d. in
prevzete družbe GRUDA, d.d., potrdili pripo-
jitev prevzete družbe k prevzemni družbi.

Če bo izpolnjen ta pogoj, se izda skupno
največ 104.200 delnic, v skupni nominalni
vrednosti največ 208,400.000 SIT, z nomi-
nalno vrednostjo ene delnice 2.000 SIT.

Delnice so navadne delnice, ki se glasijo
na ime in so prosto prenosljive.

Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nemateri-
aliziranih vrednostnih papirjev pri Klirinško
depotni družbi, d.d., v Ljubljani. Nalog za
vpis bo družba izdala takoj, ko jo bo prevze-
ta družba obvestila o imenovanju zastopni-
ka za prejem delnic (521. člen ZGD).

Delnice se izročijo delničarjem prevzete
družbe po menjalnem razmerju iz pripojitve-
ne pogodbe. Delničarjem se, kjer ne bo mo-
goče izplačati cele delnice, izplača razlika v
denarju iz premoženja prevzemne družbe.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 2000/00601 Rg-3006
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 2000/00601 z dne 1. 12. 2000,
pod št. vložka 1/05116/00 izbrisalo iz so-
dnega registra tega sodišča subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična št.: 5707072
Firma: PLAN, Trgovina in svetovanje,

d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame Živko
Janez, Velenje, Cesta VII/4.

Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2000

KRANJ

Srg 3538/2000 Rg-1284
Družba KOIRA PALMI VELIKOVRH IN

DRUŽBENIK, proizvodnja, storitve in tr-
govina, k.d., s sedežem Smledniška 64a,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/5845/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Veli-
kovrh Branko, Rožna dolina cesta XVII/24,
Ljubljana.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 1. 2001

Srg 2820/2000 Rg-16610
Družba MGN, marketing, gospodar-

stvo, naložbe, d.o.o., Škofja Loka, s se-
dežem Virmaše 94, Škofja Loka, vpisana
na reg. vl. št. 1/4114/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
ULAS, Poslovno finančne storitve, d.o.o.,
Pražakova 12, Ljubljana.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 11. 2000

KRŠKO

Srg 880/94 Rg-2642
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je na predlog predlagateljev
Darje Jazbec in Marjana Jazbec, oba Nar-
pel 1, Krško, za vpis prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra na podlagi določila 398. člena za-
kona o gospodarskih družbah ter 25. in 38.
člena uredbe o vpisu družb in drugih prav-
nih oseb v sodni register, dne 13. 3. 1996
po uradni dolžnosti sklenilo:

M & D, zastopstvo in trgovina, d.o.o.,
Krško, Narpel 1, se izbriše iz sodnega re-
gistra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Darja Jazbec
in Marjan Jazbec.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodi-
šču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 3. 1996

Srg 1391/94 Rg-2643
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja Antona Planinca, Kajuho-
va 11, Krško, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe

GRMADA, inženiring in trgovina, Krško,
d.o.o., Kajuhova 11, objavlja sklep:

družba GRMADA, inženiring in trgovi-
na, Krško, d.o.o., preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Planinc, Kajuhova
11, Krško, z ustanovitvenim kapitalom
1,338.712 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,338.712 SIT prenese v celoti na Antona
Planinca.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 6. 1995

Srg 1489/94 Rg-2644
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je na predlog predlagatelja TR-
GOVAR, podjetje za prodajo, servis in inže-
niring Krško, d.o.o., Ilirska 10, za vpis pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra na podlagi določi-
la 398. člena zakona o gospodarskih druž-
bah ter 25. in 38. člena uredbe o vpisu
družb in drugih pravnih oseb v sodni regi-
ster, dne 3. 10. 1995 po uradni dolžnosti
sklenilo:

TRGOVAR, podjetje za prodajo, ser-
vis in inženiring Krško, d.o.o., Ilirska 10,
se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Mateja Jesen-
šek, Krško, Ilirska 10.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodi-
šču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 10. 1995

Srg 52/96 Rg-2645
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je na predlog predlagateljev
Maria Menegallija, Rou de palais 271-279,
Bruxelles, Marka Fuksa, Zg. Obrež 2b, Arti-
če in Mirka Tišlerja, C. 4. julija 66, Krško,
za vpis prenehanja družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra na
podlagi določila 398. člena zakona o go-
spodarskih družbah ter 25. in 38. člena
uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb
v sodni register, dne 28. 6. 1996 po uradni
dolžnosti sklenilo:

MFT, zabavna elektronika Artiče,
d.o.o., Zg. Obrež 2b, Obrež, se izbriše iz
sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe so prevzeli Mario Mene-
galli, Marko Fuks in Mirko Tišler.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
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na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodi-
šču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 1996

Srg 43/95 Rg-2646
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je na predlog predlagatelja TIP,
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Rovišče 29b, Studenec, za vpis pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra na podlagi določi-
la 398. člena zakona o gospodarskih
družbah ter 25. in 38. člena uredbe o vpisu
družb in drugih pravnih oseb v sodni regi-
ster, dne 16. 8. 1996 po uradni dolžnosti
sklenilo:

TIP, podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., Rovišče 29b, Studenec,
se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Anton Jazbin-
šek, Rovišče 29b, Studenec.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodi-
šču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 8. 1996

Srg 200/97 Rg-2647
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja BREZA, trgovsko podje-
tje Blanca, d.o.o., Dolnje Brezovo 5, Blan-
ca, za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe BREZA,
trgovsko podjetje Blanca, d.o.o., objavlja
sklep:

družba BREZA, trgovsko podjetje
Blanca, d.o.o., Dolnje Brezovo 5, Blan-
ca, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 19. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jožef Klaužar in Marija
Klaužar, oba Dolnje Brezovo 5, Blanca, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na Jožefa Klaužarja in Mari-
jo Klaužar.

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 Krškem
dne 19. 5. 1997

Srg 1458/94 Rg-2648
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagateljice Klanjčar Jožice, Prve-
ga maja 1, Dobova, za prenehanje po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe ALFA, podjetje za trgovino,

gostinstvo in turizem, d.o.o., Brežice, V.
Vlahoviča 2, objavlja sklep:

družba ALFA, podjetje za trgovino, go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Brežice, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Klanjčar Jožica, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na Klanjčar Jožico.

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 Krškem
dne 20. 6. 1995

Srg 2704/94 Rg-2649
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja SLIP, proizvodnja in trgo-
vina Krško, d.o.o., Kremen 4f, Krško, za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe SLIP, proiz-
vodnja in trgovina Krško, d.o.o., Kremen
4f, Krško, objavlja sklep:

družba SLIP, proizvodnja in trgovina
Krško, d.o.o., Krško, Kremen 4f, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Margareta Žajber, Kr-
ško, Kremen 4f, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na Margareto Žajber.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 15. 12. 1995

Srg 512/94 Rg-2650
Okrožno sodišče v Krškem kot registr-

sko sodišče je na predlog predlagatelja LE-
MIR, trgovina, d.o.o., Brežice, Bratov Mi-
lavcev 50, Brežice, za vpis prenehanja dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra na podlagi določila 398.
člena zakona o gospodarskih družbah ter
25. in 38. člena uredbe o vpisu družb in
drugih pravnih oseb v sodni register, dne 3.
10. 1995 po uradni dolžnosti sklenilo:

LEMIR, trgovina, d.o.o., Brežice, Bra-
tov Milavcev 50, se izbriše iz sodnega re-
gistra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzel Zupančič Leo-
pold, Bratov Milavcev 50, Brežice.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodi-
šču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 3. 10. 1995

Srg 2113/94 Rg-2651
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko

sodišče je na predlog predlagateljev Bojane
Podpadec, Gabrje 9, Krmelj in Antona Prah,
Ledina 21, Sevnica, za vpis prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra na podlagi določila 398. čle-
na zakona o gospodarskih družbah ter 25. in
38. člena uredbe o vpisu družb in drugih
pravnih oseb v sodni register, dne 20. 11.
1995 po uradni dolžnosti sklenilo:

P&P, avto šola Sevnica, d.o.o., Krmelj,
Gabrje 9, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe je prevzela Bojana Podpa-
dec.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodi-
šču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 11. 1995

Srg 1328/94 Rg-2652
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja HAJ, trgovina in proiz-
vodnja Sevnica, d.o.o., Dalmatinova 6, za
prenehanje po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe HAJ, trgovi-
na in proizvodnja Sevnica, d.o.o., objavlja
sklep:

družba HAJ, trgovina in proizvodnja
Sevnica, d.o.o., preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 17. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Hahn Judita, Sevnica,
Dalmatinova 6, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na Hahn Judito.

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 Krškem
dne 20. 6. 1995

Srg 2019/94 Rg-3007
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja VELIN, trgovsko podjetje
Boštanj, d.o.o., Dolenji Boštanj 99, Boš-
tanj, za prenehanje po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe VE-
LIN, trgovsko podjetje Boštanj, d.o.o., ob-
javlja sklep:
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družba VELIN, trgovsko podjetje Boš-
tanj, d.o.o., preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 7.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Lindič Branko, Dolenji
Boštanj 33, Boštanj in Vešligaj Marjan, Ra-
ka 101, Raka, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na Lindič Branka in Vešligaj
Marjana

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 8. 1995

LJUBLJANA

Srg 15343/2000 Rg-1303
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe TAS-LJUBLJANA,
d.o.o. za notranjo in zunanjo trgovino z av-
tomobili in deli, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra družbe
TAS-LJUBLJANA, d.o.o. za notranjo in zu-
nanjo trgovino z avtomobili in deli, Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana, objavlja sklep:

družba TAS-LJUBLJANA, d.o.o. za no-
tranjo in zunanjo trgovino z avtomobili
in deli, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 12.
2000.

Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, družba
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je TAS, tvornica avtomobi-
la, Igmanskog marša bb., Sarajevo, Bosna
in Hercegovina, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe, za kar jamči z vsem svojim
premoženjem.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2001

Srg 15688/2000 Rg-2511
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog BOGATAJ & ALGOL, podje-
tje za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.n.o., Višnja Gora, Partizanska c. 20, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe BO-
GATAJ & ALGOL, podjetje za trgovino, pro-

izvodnjo in storitve, d.n.o., Višnja Gora, Par-
tizanska c. 30, objavlja sklep:

BOGATAJ & ALGOL, podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo in storitve, d.n.o., Viš-
nja Gora, reg. št. vl. 1/23997/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljev z dne 21. 12. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.

Ustanovitelja sta Marjetka Bogataj in Boš-
tjan Bogataj, oba Partizanska cesta 20, Viš-
nja Gora, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje prevzame-
ta ustanovitelja v enakih razmerjih.

Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2000

Srg 15636/2000 Rg-2508
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog LION GROUP, d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 122, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe LION GROUP, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 122, objavlja sklep:

LION GROUP, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 122, reg. št. vl. 1/19434/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 2000.

Vse obveznosti družbe so poplačane ter
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Tabaček Slavko, Berne-
kerjeva ulica 8, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,557.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na Tabaček Slavka.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2001

Srg 13055/2000 Rg-15124
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog JD & M, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 50, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe JD & M, d.o.o., Ljubljana, Trža-
ška 50, objavlja sklep:

JD & M, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 50,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 22. 9. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Doltar Alenka in Doltar
Jurij, oba Ljubljana, Emonska c. 2, z usta-
novitvenim kapitalom 2,119.500 SIT, ki pre-

vzemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Doltar Alenko in Doltar Jurija.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2000

MURSKA SOBOTA

Srg 2000/01707 Rg-3008
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba ZRNO – NOVAK, proizvodno in

trgovsko podjetje, d.n.o., Lendavska 29,
Murska Sobota, ki je vpisana v registrskem
vložku tukajšnjega sodišča št.
1/01214/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenic Novak Majde,
Čuješ-Novak Tamare in Novak Tanje, vse
Ulica Ivana Regenta 7/a, Murska Sobota,
dne 27. 12. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Premoženje družbe, ki ostane po pokri-
tju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe in v zvezi z izbrisom iz registra, se
dodeli Novak Majdi.

Obveznost plačila vseh morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe prevzemajo zgo-
raj navedene družbenice.

Proti sklepu družbenic o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali drugi pristojni organi v roku 15
dni od dneva objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker
bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 2. 2001

NOVO MESTO

Srg 81/2001 Rg-3239
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbris iz sodne-
ga registra družbe LION TRAVEL, podjetje
za turizem in gostinstvo, d.o.o., Novo me-
sto, Šegova 92, objavlja sklep:

družba LION TRAVEL, podjetje za turi-
zem in gostinstvo, d.o.o., Novo mesto,
Šegova 92, vpisana na reg. vl. št.
1-3946-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 1. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dejan Džananović, No-
vo mesto, Šegova 92 in Alain Al Soufi, Novo
mesto, Tavčarjeva 2, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,500.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT v celoti prenese na ustanovitelja, in sicer
Džananović Dejana in Al Soufi Alaina.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 27. 2. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Agencija Van Gogh, d.o.o., Glavni trg
17, Maribor, preklicuje štampiljko pravokot-
ne oblike z vsebino: Agencija Van Gogh
d.o.o.1, Glavni trg 17, Maribor-Slovenija,
davčna številka: 83907050. Ob-45019

Priglasitveni list

Borko Vesna, Cvetlična 6, Slovenska
Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
51-0811/97, izdan dne 21.10.1997.
gnv-50175

Kavčič Jožef Stanislav s.p., Retejeva 19,
Kranj, priglasitveni list, opravilna št.
18-1287/94. gnh-49914

Križman Nuša, Pšata 73, Domžale, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-631/94, iz-
dan dne 8. 9. 1994. gnf-49891

Kunc Jožef, Pristava 20/b, Črna na Ko-
roškem, priglasitveni list, opravilna št.
45-736/96, izdan dne 1. 11. 1996.
gnv-50225

Murn Tomaž s.p., Drenikova 18, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.
27-0135/96, mat. št. 5683833, izdan dne
19. 6. 1996. gne-50292

Orehek Janko, Finžgarjeva 9, Dob, pri-
glasitveni list, opravilna št. 1751/95, izdan
dne 5. 11. 1995. gnu-50326

Trojner David, Zgornja Ščavnica 1, Sv.Ana
v Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št.
21-0064/94, mat. št. 5212806, izdan dne
11. 4. 1994. gnk-49786

Vovk Marija, Alpska cesta 43, Lesce,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
061042/4094/01-54/2000, izdana dne
1. 2. 2000. gnk-50186

Potne listine

Abramović Valter, Razgledna pot 3, An-
karan - Ankarano, potni list, št. BA 228819,
izdala UE Koper. gnf-50116

Aleksić Dejan, Vojkova 87, Ljubljana,
potni list, št. BA 737516, izdala UE Ljub-
ljana. gno-50157

Alihodžić Emin, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 308789, izdala
UE Ljubljana. gnp-49881

Atanasovski Aleksandra, Medno 32/e,
Ljubljana, potni list, št. BA 665983, izdala
UE Ljubljana. gno-50332

Atanasovski Karolina, Borova vas 25, Ma-
ribor, potni list, št. BA 504161. gnq-50030

Banović Radoslav, Pristava, Mlaka 1,
Tržič, potni list, št. BA 595440, izdala UE
Tržič. gnk-49986

Bavec Daniel, Puterlejeva ulica 51,
Ljubljana, potni list, št. AA 315330, izdala
UE Ljubljana. gnv-50025

Belšak Manuela, Prekmurska ulica 46,
Maribor, potni list, št. CA 2630.
gnq-50155

Bergant Mihaela, Žlebe 22, Medvode,
potni list, št. AA 451230, izdala UE Ljublja-
na. gnt-50327

Bertlef Tanja, Prvomajska ulica 15,
Ljubljana, potni list, št. BA 499381, izdala
UE Ljubljana. gnu-49780

Biderman Aleš, Staneta Severja 3, Ma-
ribor, potni list, št. AA 22536. gnt-50102

Bizjan Samo, Sokolska ulica 6, Mirna,
potni list, št. BA 978554, izdala UE Treb-
nje. gne-50092

Blagojević Blagoja, Černetova 26, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 934840, izdala UE
Ljubljana. gne-50342

Borjančič Livija, Podbreže 10, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 155162,
izdala UE Sežana. gnk-50311

Brajdič Damijana, Lepovče 999, Ribni-
ca, potni list, št. BA 863759, izdala UE
Ribnica. gni-50063

Cerovski Mirko, Koroška cesta 21, Tr-
žič, potni list, št. BA 832895, izdala UE
Tržič. gnx-49998

Cerovski Rosana, Koroška cesta 21,
Tržič, potni list, št. BA 930872, izdala UE
Tržič. gny-49997

Cizelj Peter, Cesta 4. julija 67, Krško,
potni list, št. BA 659287, izdala UE Krško.
gnk-49886

Dedić Haris, Bazoviška 4, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 578014, izdala
UE Koper. gnj-50087

Dejanović Majda, Hrvatini 100/a, Anka-
ran - Ankarano, potni list, št. AA 518810.
gnc-49894

Derlink Jožica, Gregorčičeva 1, Bled,
potni list, št. AA 630250. gny-49872

Dokić Vesna, Goriška 15, Maribor, pot-
ni list, št. AA 571912. gny-50147

Doles Jure, Cesta 19. oktobra 25, Stari
trg pri Ložu, potni list, št. BA 839350,
izdala UE Cerknica. gny-50347

Drlink Miranda, Kozlovičeva 7, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 512985, iz-
dala UE Koper. gnv-49875

Drlink Miranda, Kozlovičeva 7, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 60606, izdala UE Koper. gnu-49876

Erjavšek Aleš, Kamnikška cesta 9,
Domžale, potni list, št. AA 491537, izdala
UE Domžale. gnw-50278

Erzetič Alojz, Larisova 5, Ankaran - An-
karano, maloobmejno prepustnico, št. AI
3302, izdala UE Koper. gne-50117

Gaia Barbia, Kavčičeva ulica 64, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 197562, izdala UE
Ljubljana. gnt-50356

Gantar Mojca, Tesovnikova 17, Ljublja-
na, potni list, št. AA 974914, izdala UE
Ljubljana. gno-49882

Gašparič Vili, Ulica bratov Kanclerjev
11, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA
221799, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnu-50130

Goltes Herman, Trg revolucije 2, Mari-
bor, potni list, št. AA 90385. gnv-50000

Gorza Jožef, Vučja Gomila 127, Fokov-
ci, potni list, št. BA 889831, izdala UE
Murska Sobota. gnr-49879

Granda Milan, Cesta v Log 3, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. AA 972521, iz-
dala UE Ljubljana. gnr-49804

Grden Stanislava, Neubergerjeva ulica
27, Ljubljana, potni list, št. AA 226308,
izdala UE Ljubljana. gnk-50336

Grenko Marina, Cesta talcev 18, Vele-
nje, potni list, št. BA 202945. gnj-49837

Groznik Jože, Staretov trg 24, Šmartno
pri Litiji, potni list, št. AA 416201, izdala
UE Litija. gny-50222

Groznik Magda, Staretov trg 24, Šmar-
tno pri Litiji, potni list, št. AA 192229, izda-
la UE Litija. gnx-50223

Hajdinjak Matevž, Bičevje 7, Ljubljana,
potni list, št. CA 31200, izdala UE Ljublja-
na. gne-50017

Heberle Tomislav, Ločnikarjeva ulica
12, Ljubljana, potni list, št. AA 828838,
izdala UE Ljubljana. gnn-49958

Hmeljak Vasja, Lazarjev drevored 7, Aj-
dovščina, potni list, št. BA 863725, izdala
UE Ajdovščina. gnk-50111

Holzer Franc, Bistričica 3/b, Kamnik,
potni list, št. AA 234315, izdala UE Kam-
nik. gne-49942

Horvat Sebastijan, Ul. 8. februarja 43,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
BA 369276. gnp-49956

Imperl Andi, Marušičeva ulica 22, Piran
- Pirano, potni list, št. BA 226025, izdala
UE Piran. gnm-50159

Jamnik Simon, Lavrica, Nebčeva ulica
72, Škofljica, potni list, št. AA 826345,
izdala UE Ljubljana. gny-50072

Judež Melita, Klemenčičeva 1, Novo
mesto, potni list, št. BA 793293.
gnd-49868

Justinek Franc, Zg. Bistrica 142, Slo-
venska Bistrica, potni list, št. BA 982062,
izdala UE Slovenska Bistrica. gns-50028

Kastelic Mira, Prečna 3, Litija, potni list,
št. AA 416548, izdala UE Litija.
gnq-50355

Kastelic Vukadinović Uršula, Obirska
ulica 19, Ljubljana, potni list, št. BA
989733, izdala UE Ljubljana. gni-49963

Kavčič Peter, Dacarjeva 36, Lesce, pot-
ni list, št. AA 162362. gnu-49976

Kljajić Rade, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 44418, izdala UE
Ljubljana. gno-49782
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Kočan Marija, Leška cesta 3, Mežica,
potni list, št. BA 500751, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnr-50304

Kokot Sabina, Cesta komandanta Sta-
neta 7, Litija, potni list, št. BA 450822,
izdala UE Litija. gnd-50018

Komac Branko, Soča 4, Soča, potni
list, št. BA 840722. gnj-50212

Kosem Matjaž, Dol 29, Dol pri Ljublja-
ni, potni list, št. BA 736813, izdala UE
Ljubljana. gnq-50330

Kostovski Sandra, Podnart 60, Podnart,
potni list, št. AA 1010803. gnf-50241

Košak Koren Tina, Ulica borcev za se-
verno mejo 32, Ljubljana, potni list, št. AA
871360, izdala UE Ljubljana. gnx-49948

Košuta Erik, Ulica Toma Brejca 11, No-
va Gorica, potni list, št. BA 216823, izdala
UE Nova Gorica. gnw-49874

Kraljič Angela, Klanec 17, Škofljica,
potni list, št. AA 761047, izdala UE Ljublja-
na. gnp-50081

Kranfogel Boštjan, Zg. Senarska 71,
Sv.trojica v Slov.goricah, potni list, št. BA
818575. gno-50211

Kuk Klemen, Spodnja Senica 26, Med-
vode, potni list, št. BA 583900, izdala UE
Ljubljana. gnq-50080

Lačen Patricia, Opekarska ulica 2, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 282608.
gnn-50208

Lah Franc, Gerlinci 94, Cankova, potni
list, št. BA 300552, izdala UE Murska So-
bota. gnz-50246

Lipovšek Martin, Strensko 10, Rimske
Toplice, potni list, št. BA 951154.
gnb-50095

Lovec Tomaž, Župančičeva ulica 11,
Domžale, potni list, št. BA 538446, izdala
UE Domžale. gnd-49943

Lugarič Vladislav, Cesta v gorice 10/e,
Ljubljana, potni list, št. BA 731325, izdala
UE Ljubljana. gnn-50333

Lukić Mateja, Ul. Matije Tomca 13,
Domžale, potni list, št. AA 960270, izdala
UE Domžale. gnd-49843

Lužovec Ljubica, J. Gabrovška 19,
Kranj, potni list, št. AA 800118.
gnn-49962

Majcen Janez, Koračice 51, Sveti To-
maž, potni list, št. BA 730085, izdala UE
Ormož. gnj-50287

Male Miha, Levstikova 1, Pragersko,
potni list, št. BA 756911, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnx-49973

Marčeta Zlatko, Cesta na Markovec 1,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
652762, izdala UE Koper. gnh-50014

Marolt Jerica, Brilejeva ulica 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 497808, izdala UE
Ljubljana. gnv-50100

Marsetič Ada, Sv. Anton, Farančan 5,
Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
41635, izdala UE Koper. gnh-50289

Mijušković Venčeslava, Oktobarska 29,
Beograd, Srbija, potni list, št. BA 328857.
gns-50153

Mimović Barbara, Cesta v Staro vas 5,
Postojna, potni list, št. BA 695943, izdala
UE Postojna. gnn-50183

Mladenović Miloš, Sp. Škofije 207,
Škofije, potni list, št. BA 447436.
gng-50115

Može Teja, Dolenja vas 4/a, Senože-
če, potni list, št. BA 880470, izdala UE
Sežana. gnd-50293

Muhič Irena, Višnje 26, Zagradec, pot-
ni list, št. BA 581373, izdala UE Grosup-
lje. gnz-50346

Naglič Vlado, Mislinjska dobrava 18,
Šmartno pri Slov.Gradcu, potni list, št. AA
997459, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-50288

Nared Tatjana, Lunačkova 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 901631, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-50193

Nešković Mladen, Bišče 25, Domžale,
potni list, št. BA 898779, izdala UE Dom-
žale. gnp-50156

Novković Marko, Ulica Staneta Severja
2/a, Ljubljana, potni list, št. BA 520540.
gnc-49919

Oblak Jože, Bevkova ulica 42, Kamnik,
potni list, št. AA 814366, izdala UE Kam-
nik. gnt-50106

Oblak Maja, Bevkova ulica 42, Kamnik,
potni list, št. BA 968784, izdala UE Kam-
nik. gnw-50103

Oblak Sonja, Bevkova ulica 42, Kam-
nik, potni list, št. AA 814368, izdala UE
Kamnik. gnu-50105

Osolnik Mija, Mali Vrh pri Šmarju 60,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 817926, iz-
dala UE Grosuplje. gnf-50141

Pačnik Darija, Silova 11, Velenje, potni
list, št. AA 900239, izdala UE Velenje.
gnp-49831

Pavšek Doroteja, Ulica I. tankovske bri-
gade 3, Sežana, potni list, št. AA 628498,
izdala UE Sežana. gnv-50250

Perko Milan, Cesta v Rošpoh 123,
Kamnica, potni list, št. AA 546533.
gnh-49839

Petek Milka, Tomšičeva 53, Velenje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 15/2001. gni-49838

Petrović Peter, Tovarniška cesta 3/b,
Ajdovščina, potni list, št. BA 863515, izda-
la UE Ajdovščina. gno-50207

Planinšek Boštjan, Cesta Komandanta
Staneta 12, Litija, potni list, št. BA 938273,
izdala UE Litija. gnd-50218

Poljak Šeha, Krožna cesta 12, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 574514.
gnc-49869

Preložnik Milena, Lokrovec 62, Celje,
potni list, št. BA 629629. gnl-50310

Pržaku Almira, Ul. Frana Kovačiča 1,
Maribor, potni list, št. BA 283588.
gnq-49955

Pustinek Katarina, Podvin pri Polzeli
1/a, Polzela, potni list, št. BA 852705,
izdala UE Žalec. gnb-50120

Rašpolić Branko, Jagodnje, Hudourni-
ška pot 10, Izola - Isola, potni list, št. AA
508816, izdala UE Izola. gnt-49877

Rekić Emil, Bertoki, Markova 34, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 763658.
gng-49890

Ribič Uroš, Muzejski trg 3, Celje, potni
list, št. BA 952436, izdala UE Zagorje ob
Savi. gny-50122

Rožič Dejan, Podplešivica 45, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 379967, izdala
UE Ljubljana. gnd-50068

Schipper Štok Denis, Ivančičeva 6, An-
karan - Ankarano, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 108004, izdala UE Koper.
gnh-50089

Sever Darinka, Prade, Cesta 2. oktobra
24, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
403215. gnq-49980

Srša Ana, Nova ulica 19, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 675181, izdala UE Ljubljana.
gny-49847

Stanič Oleg, Ložice 12, Anhovo, potni
list, št. BA 711070, izdala UE Nova Gori-
ca. gnl-50210

Stopar Stanislav, Zvodno 13/a, Celje,
potni list, št. AA 73861. gnm-49859

Šalamon Danica, Kardeljeva 57, Mari-
bor, potni list, št. AA 107237. gnc-50144

Šekoranja Irena, Iršičeva ulica 14, Ce-
lje, potni list, št. BA 420706, izdala UE
Celje. gnh-49889

Šimić Sanja, Gortanova 21, Piran - Pi-
rano, potni list, št. BA 226091, izdala UE
Piran. gni-50088

Škorjanec Jasmina, Krčevina 3, Miklavž
pri Ormožu, potni list, št. BA 278657, iz-
dala UE Ormož. gnp-49906

Štraus Anton, Nasipna 96, Maribor, pot-
ni list, št. AA 444815. gni-49863

Šumnik Rosemari, Sp. Javorje 22, Čr-
na na Koroškem, potni list, št. BA 188514,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnr-50204

Tadić Valerija, Ulica Staneta Bokala 17,
Jesenice, potni list, št. BA 336340, izdala
UE Jesenice. gnx-50248

Tavčar Veronika, Ob Rimski nekropoli
22, Šempeter v Savinjski dolini, potni list,
št. BA 852764. gnu-50151

Terzič Zoran, Vodovodna ulica 13, Sel-
nica ob Dravi, potni list, št. BA 966165.
gnu-50201

Truntič Rosana, Sladkogorska cesta
32, Ceršak, potni list, št. BA 419072, iz-
dala UE Pesnica. gnx-49873

Udrih Dejan, Šempeter 127/b, Šempe-
ter v Savinjski dolini, potni list, št. BA
668269. gnv-50150

Ulčar Rok, Šmarca, Habjanova 3, Kam-
nik, potni list, št. BA 968811, izdala UE
Kamnik. gno-50307

Umek Jan, Mavhinje 52/a, Trst, potni
list, št. BA 788983. gnl-49835

Vene Jana, Morje 110/a, Fram, potni
list, št. AA 912829. gno-50032

Vene Pika, Morje 110/a, Fram, potni
list, št. BA 745354. gnn-50033

Vene Žana, Morje 110/a, Fram, potni
list, št. BA 745355. gnl-50035

Verdnik Iztok, Gotovlje 89, Žalec, potni
list, št. AA 544960. gnl-50110

Verdnik Sven, Gotovlje 89, Žalec, potni
list, št. BA 598804. gnn-50108

Vogrinčič Dejan, Vadarci 34, Bodonci,
potni list, št. BA 691422, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnr-49854



Stran 1272 / Št. 19 / 16. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Volaj Breda, Koroška cesta 21, Tržič,
potni list, št. BA 179292, izdala UE Tržič.
gnw-49999

Volavšek Simon, Polana 16, Jurklošter,
potni list, št. BA 613657. gno-50107

Vukadinović Mišo, Obirska ulica 19,
Ljubljana, potni list, št. AA 819011, izdala
UE Ljubljana. gnf-49966

Werbole Stanislav, Kvedrova 15, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 1722633, izdala UE
Ljubljana. gnu-50076

Zajc Robert, Trata VII, št. 2, Kočevje,
potni list, št. BA 506862, izdala UE Koče-
vje. gnd-49993

Zajc Tomaž, Pečinska ulica 15, Ljublja-
na, potni list, št. AA 59641, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-50062

Zelić Goran, Prešernova 5, Radovljica,
potni list, št. AA 443127. gnm-50209

Zogović Miloš, Celovška 34, Ljubljana,
potni list, št. VA 735774, izdala UE Ljublja-
na. gne-49967

Zupanec Aleš, Letnerjeva ulica 6, Ce-
lje, potni list, št. CA 24955, izdala UE Ce-
lje. gnn-50233

Zupanec Tomaž, Letnerjeva 6, Celje,
potni list, št. BA 552288, izdala UE Celje.
gni-50238

Zupanec Vesna, Letnerjeva 6, Celje,
potni list, št. BA 476326, izdala UE Celje.
gnj-50237

Žalik Franc, Kardeljeva cesta 68, Mari-
bor, potni list, št. AA 370879. gnj-49987

Žaže Milan, Koprivna 22, Črna na Ko-
roškem, potni list, št. BA 188911, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnq-50205

Žibert Janez, Brezovo 3, Studenec, pot-
ni list, št. BA 921689, izdala UE Sevnica.
gnn-50308

Živič Slavojka, Bevkova ulica 3, Dobro-
vo v Brdih, potni list, št. BA 568243, izdala
UE Nova Gorica. gnp-50206

Osebne izkaznice

Ambrožič Andreja, Ulica Jožeta Kopitar-
ja 39, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaz-
nico, št. 233953. gnz-50196

Andrenšek Alojz, Opekarniška cesta
8/a, Celje, osebno izkaznico, št. 344734.
gno-50232

Bavčer Jani, Peričeva ulica 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 356925.
gnz-49896

Bernard Jure, Pucova 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 3183. gnd-49901

Bošnjaković Matija, Jakčeva 43, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 337397.
gnf-50191

Božič Marijana, Ziherlova 39, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 230553. gnv-50050

Burja Barbara, Zaloška cesta 92/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 581348.
gnf-50216

Cecelja Katica, Novo naselje 17, Bistri-
ca ob Dravi, osebno izkaznico, št. 261896.
gns-50228

Černe Bogomira, Bezena 22, Ruše,
osebno izkaznico, št. 559754. gnx-50098

Černe Frančiška, Srednja vas 3, Semič,
osebno izkaznico, št. 167955. gnq-50230

Dobnik Nada, Vojkova ulica 12, Celje,
osebno izkaznico, št. 642113. gnl-49885

Družinec Karolina, Ponikva 44/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 565822. gny-49972

Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem vrhu 13,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 45933.
gns-50203

Eržen Uroš, Blegoška ulica 16, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 207476.
gne-49842

Fekonja Miran, Cvetkovci 75, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 523571. gnh-50239

Ferlinc Robert, Ulica bratov Učaka 118,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 44785.
gng-50090

Finc Saša, Na klancu 10, Ivančna Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 248303.
gnh-50314

Frangež Savina, Sv. Florjan 63, Roga-
ška Slatina, osebno izkaznico, št. 404523.
gnw-50099

Furlani Irena, Bratov Učakar 102, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 270206.
gnp-50306

Gajšek Darinka, Žepina 12, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 39264. gnz-49971

Grudnik Andrej, Florjan 265, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 29430. gnl-50235

Hmeljak Vasja, Lazarjev drevored 7, Aj-
dovščina, osebno izkaznico, št. 121118.
gnm-50109

Hodžić Asija, Milčinskega 2, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 730832. gnj-50037

Horvat Milena, Gornji črnci 31, Canko-
va, osebno izkaznico, št. 174684.
gnl-49860

Hotko Rozalija, Naselje heroja Maroka
10, Sevnica, osebno izkaznico, št. 326961.
gnc-49969

Hrast Vojko, Bezjakova 15, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 410602. gnw-50249

Hrovat Aleksandra, Begunje 96, Begunje
na Gorenjskem, preklic osebne izkaznice,
objavljen v Ur. l. RS, št.4/2001. gnb-49870

Jakopović Karolina, Vrunčeva ulica
29/a, Celje, osebno izkaznico, št. 145266.
gnt-50027

Jančar Angela, Pot heroja Trtnika 10,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
622289. gnf-49841

Jenko Vesna, Študljanska 33/a, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 325187.
gnt-50202

Jevšenak Avgust, Bukovlje 61, Stranice,
osebno izkaznico, št. 358455. gnk-50086

Ketiš Franc, Goriška ulica 1/b, Maribor,
osebno izkaznico, št. 580149. gnr-50229

Kidrič Rajko, Tekačevo 62, Rogaška Sla-
tina, osebno izkaznico, št. 113452.
gnx-50148

Kikec Marija, Sv. Jurij 52, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 188604. gns-50303

Klančnik Klara, Partizanska 11, Maribor,
osebno izkaznico, št. 22893. gnp-50031

Klanjšek Maruša, Iška vas 93, Ig, oseb-
no izkaznico, št. 226658. gnw-50224

Kohne Polonca, Ul. Pohorskega bataljo-
na 9, Zreče, osebno izkaznico, št. 351474.
gnk-49861

Kološa Suzana, Gogalova 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 367503. gni-49988

Kotar Darko, Miklošičeva 4/b, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 422387.
gno-49857

Krašovec Stanko, Ukica bratov Vošnja-
kov 6, Celje, osebno izkaznico, št. 161205.
gnc-50069

Krvina Ivana, Ob potoku 43, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 23527. gnw-50199

Kugler Frančišek, Janškovo selo 23, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 632938.
gnb-50145

Kuhar Edvard Maksimilijan, Limbuška
cesta 57, Maribor, osebno izkaznico, št.
115071. gnk-50036

Kumar Darjo, Imenje 10, Kojsko, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.57/2000. gnh-50114

Likar Brane, Vrtna ulica 6, Križe, osebno
izkaznico, št. 270499. gnz-50121

Makić Fikret, Sinja Gorica 47/b, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 724095.
gnv-50275

Makovec Emilija, Smrečnikova 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 586937.
gne-49867

Marenzi Furlan Marija, Križ 30, Sežana,
osebno izkaznico, št. 131712. gni-49888

Marsič Franko, Cesta na Markovec 17,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
600773. gnf-49866

Mencigar Vilma, Ribniško selo, Za tremi
ribniki 22, Maribor, osebno izkaznico, št.
580673. gnr-50254

Mirnik Danijela, Rista Savina 14, Žalec,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.6/2001. gnl-49960

Mohorič Marjana, Pustota 7, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 335096.
gnu-50251

More Anton, Ane Ziherlove 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 212973. gnw-49778

Mušič Damjan, Ljubljanska cesta 29, Tr-
zin, osebno izkaznico, št. 28411. gnn-50058

Oblak Burnik Sonja, Glinškova ploščad
27, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
289129. gnk-49936

Oblak Cirila, Kolesarska pot 7, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 693837.
gnf-50316

Pirc Pavla, Murnova 4, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 91218. gnx-49848

Plavčak Janez, Žetale 40, Žetale, oseb-
no izkaznico, št. 618081. gnh-49864

Pobega Katja, Frenkova cesta 16, Po-
begi, osebno izkaznico, št. 246534.
gnu-50226

Popovič Dragica, Gubčeva 19, Brežice,
osebno izkaznico, št. 300427. gnh-49964

Sajko Marko, Malgajeva ulica 8, Celje,
osebno izkaznico, št. 155554. gnm-50309

Schwarz Marjan, Ložnica pri Makolah
19/a, Makole, osebno izkaznico, št.
290039. gno-49836

Sluga Slavko, Sneberska 134, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 657199.
gnu-50101

Stanonik Jana, Frankovo naselje 75,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 500782.
gnq-49905
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Strniša Martina, Vrbno 26/a, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 255141. gnc-50094

Šimenc Ivanka, Rašiška cesta 10, Men-
geš, osebno izkaznico, št. 187900.
gnr-50329

Škorjanc Jana, Ulica Pohorskega bata-
ljona 87, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
639221. gnz-50296

Šoškić Mirjana, Gorazdova 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 408875. gnz-50021

Štimnikar Marko, Kotlje 152, Kotlje,
osebno izkaznico, št. 201181. gnu-50276

Švajger Urban, Brdinje 66, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 267557.
gnx-49898

Tolar Aleksander, Na vrtači 16, Lesce,
osebno izkaznico, št. 104454. gnj-49862

Tončetič Marko, Fibidovca 2, Izola - Iso-
la, osebno izkaznico, št. 93492.
gno-50286

Travner Zinka, Smrečno 8, Šmartno na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 172254.
gnn-50083

Vida Damijan, Čentiba 49/a, Lendava -
Lendva, osebno izkaznico, št. 224924.
gni-50038

Vidovič Anita, Lancova vas 68/b, Videm
pri Ptuju, osebno izkaznico, št. 307995.
gnt-50277

Zaletel Igor, Gradišče 4, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 101581. gns-49878

Zorko Maja, Brezina 28/a, Brežice,
osebno izkaznico, št. 640613. gnd-50143

Žgajnar Karolina, Prežganje 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 733534.
gnd-50268

Žnidarko Mito, Ulica Šercerjeve brigade
3, Poljčane, osebno izkaznico, št. 331714.
gnn-49983

Vozniška dovoljenja

Ambrož Friderika, Pot za razori 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928204, reg. št. 23790, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-50270

Ambrožič Matjaž, Tržaška cesta 90/a,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 6698, izdala UE Logatec.
gnj-49937

Antunović Veronika, Ul. padlih borcev
10, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14089, izdala UE Postojna.
gnv-49925

Arh Aleksander, Kamna Gorica 105,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1201590, reg. št. 16305, iz-
dala UE Radovljica. gnc-50194

Baškovec Bernarda, Vogelna ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1264831, reg. št. 225394, izdala
UE Ljubljana. gnd-50343

Bavčer Jani, Peričeva ulica 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1458620, reg. št. 242131, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-49895

Bencak Uroš, Bakovci, Panonska 8/b,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
39614. gnq-49830

Berbič Almir, Hrušica 123, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 20060,
izdala UE Jesenice. gnb-50320

Bezjak Jože, Strjanci 7, Podgorci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1946,
izdala UE Ormož. gnt-50227

Bida Šprajc Danijela, Seljakovo nase-
lje 58, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 05371, reg. št. 20443.
gnn-49908

Brecelj Marijana, Grahovo 66, Graho-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10176, izdala UE Cerknica. gnb-50295

Breznik Cvetka, Polje 28, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
546268. gnh-50164

Brvar Aleš, Čemšenik 46, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1086511, izdala UE Zagorje. gnm-49884

Bučar Darija, Zlogona gora 16, Oplot-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17745, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-50052

Burja Barbara, Zaloška cesta 92/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 615341, reg. št. 28074, izdala UE
Domžale. gng-50215

Celcer Matejka, Brdo 18a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10693. gny-50172

Colja Bervoets Igor, Gregorčičeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1064962, reg. št. 53815,
izdala UE Ljubljana. gnl-50335

Čakš Boris, Spodnje blato 17/a, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1227166, reg. št. 18951, izdala UE
Grosuplje. gnu-50351

Černigoj Marija, Lokavec 76/b, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, št. S 636026.
gnt-50127

Čuk Domen, Petkova ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459139, reg. št. 240144, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-50200

Dacar Aleksandra, Sedraž 12/b, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9952, izdala UE Laško. gnb-49970

Demian Omar Sem, Goriška 9, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8758,
izdala UE Izola. gnc-50169

Derganc Matejka, Gašperšičeva ulica
9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 811827, reg. št. 101954, iz-
dala UE Ljubljana. gno-50057

Dovgan Aleš, Ul. Miloša Zidanška 8/b,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11036, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnk-49961

Drgan Aleš, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212686, reg. št. 221163, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-49927

Drnovšček Rozina, Deskle, Srebrniče-
va 34, Anhovo, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 7449, izdala UE Nova Gorica.
gnp-50256

Džamić Novak, Kolarska 20, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 4255, izdala UE Koper.
gnr-50129

Džinovič Žanet, Ulica 9. septembra 75,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 38731, izdala UE Nova Gorica.
gnc-50269

Filipović Zvonko, Cankarjeva ulica 22,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11163, izdala UE Brežice. gne-50317

Frelih Leopold, Dovce 9/a, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2072,
izdala UE Cerknica. gnu-50126

Gaia Barbia, Kavčičeva ulica 64, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925805, reg. št. 158051, izdala UE Ljub-
ljana. gns-50357

Gak Nevia, Vrtine 5/a, Pobegi, vozni-
ško dovoljenje, kat. B, reg. št. 1844.
gnw-50124

Gantar Aleš, Martina Krpana ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 767703, reg. št. 156951, izdala UE
Ljubljana. gng-50315

Gašperčič Alenka, Čezsoča 124, Bo-
vec, vozniško dovoljenje, št. S
001233673, izdala UE Tolmin.
gnu-50026

Gašperin Alenka, Begunje na Gorenj-
skem 53, Begunje na Gorenjskem, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1303652,
reg. št. 26305, izdala UE Kranj.
gne-50042

Gec Tadej, Križ 146, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15688, izdala
UE Sežana. gnl-49814

Granda Milan, Cesta v Log 3, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 444843, reg. št. 63212, izdala UE
Ljubljana. gnq-49805

Gruenwald Brane, Viška cesta 49/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814238, reg. št. 100850, izdala UE
Ljubljana. gnm-50284

Hadalin Jelka, Štanjel 18, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9618, izda-
la UE Sežana. gne-50267

Hmeljak Vasja, Lazarjev drevored 7, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1305908, reg. št. 15971, izdala UE
Ajdovščina. gni-50113

Hočevar Andreja, Predstruge 24, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 10919, izdala UE Grosuplje.
gnc-50244

Hribar Kristina, Gradenje 2, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39935, izdala UE Novo mesto.
gnw-50049

Hrovat Aleksandra, Begunje 96, Begu-
nje na Gorenjskem, preklic vozniškega do-
voljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
4/2001. gnz-49871

Hrovatin Magdalena, Milana Spasiča
14, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. B, reg. št. 6967, izdala UE Ko-
per. gno-50132

Huskič Josip, Pivška 6, Postojna, voz-
niško dovoljenje, št. 7939. gni-49817

Jarkovič Mateja, Podstrm 1, Kostanje-
vica na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16658, izdala UE Krško.
gnw-49949
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Jereb Črt, Peščena pot 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1353684, reg. št. 218065, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-49954

Jerkovič Božič Marina, Krožna 4, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7190, izdala UE Izola.
gnp-49810

Jud Ernest, Matjaševci 28, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 25598. gnl-50260

Junež Andrej, Tržišče 17, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
17276, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnd-50247

Kadirić Mirsad, Tominčeva 2, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 19885, izdala UE Koper. gns-49928

Kalan Alenka, Beethovnova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934494, reg. št. 21317, izdala UE
Ljubljana. gnx-50348

Kambič Marica, Rosalnice 28, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
693140, reg. št. 2270, izdala UE Metlika.
gnm-49909

Kejžar Davorin, Trg svobode 6, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1273106. gnz-50171

Kneževič Nenad, Cesta talcev 18, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1423245, reg. št. 8500, izdala UE
Velenje. gnr-49883

Kocjančič Marko, Dekani 72, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 39702.
gnl-49785

Kocjančič Sandi, Bonini 30/a, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BC,
št. 40891, izdala UE Koper. gnm-49809

Komac Branko, Soča 4, Soča, vozni-
ško dovoljenje, št. S 001289839, izdala
UE Tolmin. gni-50163

Koritnik Matjaž, Dramlje 52, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10333, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-49990

Kos Boris, Smokuč 17/c, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. 605128.
gnh-50043

Kosem Matjaž, Dol 29, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002491, reg. št. 200981, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-50331

Kosmina Marta, Letoviška pot 12, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4867, izdala UE Koper.
gnd-50168

Košak Benjamin, Ul. Skladateljev Ipav-
cev 7, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11711, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnj-50312

Kotar Darko, Miklošičeva 4/b, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
555998, reg. št. 17593, izdala UE Dom-
žale. gnp-49856

Kotar Maja, Miklošičeva 4/b, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
183811, reg. št. 25817, izdala UE Dom-
žale. gnq-49855

Kovačič Jožef, I. Regenta 9, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
1598, izdala UE Izola. gnk-49811

Kovačič Marjeta, Čentiba 418/d, Len-
dava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7719, izdala UE Lendava.
gng-49865

Krajnik Tadej, Kodrova ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1163567, reg. št. 210’29, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-50341

Kranjc Hinko, Cesta OF 13, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
532061, reg. št. 6071, izdala UE Idrija.
gny-50047

Kranjc Marja, Vojkova ulica 9, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15317,
izdala UE Sežana. gng-49815

Kregar Igor, Brilejeva ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973773, reg. št. 200286, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-50281

Križaj Urška, Ulica XXX. divizije 32, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnb-50074

Krojitorović Nikola, Jakopičeva ulica
25, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 19863, izdala UE Kam-
nik. gnx-49923

Kugler Frančišek, Janškovo selo 23,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 5060, izdala UE Žalec. gnz-50146

Langerholc Robert, Sp. Bitnje 24, Ža-
bnica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1045518, reg. št. 39217, izdala UE
Kranj. gni-49813

Majkič Dean, Zabiče 29/b, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1327782, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnw-49824

Malavašič Tim, Ulica bratov Babnik 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 159665, izdala UE Ljubljana.
gnl-50339

Medved Mlakar Branislav, Raičeva uli-
ca 115, Begunje na Gorenjskem, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1113699, reg.
št. 26501, izdala UE Ljubljana. gnc-49844

Meglič Suzana, Zg. Duplje 40/a, Du-
plje, preklic duplikata vozniškega dovolje-
nja, kat. BGH, št. S 1247979, reg. št.
41788. gne-50067

Mežič Daniel, Senuše 52, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
19909, izdala UE Krško. gnm-50234

Mihelec Tine, Cesta talcev 29, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1339458, reg. št. 28637, izdala UE Vele-
nje. gnc-50119

Mihelin Gorazd, Novo Polje, Cesta
XI/6, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1010435, reg. št. 205254,
izdala UE Ljubljana. gnv-50300

Mikulin Peter, Biljana 1, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, št. 43609, iz-
dala UE Nova Gorica. gnc-49819

Mitić Slobodan, Župančičeva ulica 11,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1004706, reg. št. 29281, izdala UE
Domžale. gno-50282

Mlakar Teja, Ilešičeva ulica 15, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 16/2001.
gnr-50279

Mohorič Marjana, Pustota 7, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1471748, reg. št. 12121, izdala UE Idrija.
gnt-50252

Može Andreja, Poljanska cesta 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 886785, reg. št. 160154, izdala UE
Ljubljana. gnx-50302

Murovec Dejan, Ponikve 43, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S 1380636,
izdala UE Tolmin. gnv-50125

Naveršnik Ilona, Gmajna 4, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18303.
gnk-50161

Novak Marija, Črtomirova ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139799, reg. št. 148397, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-49781

Novak Violeta, Stara 14, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 16584.
gns-49828

Oblak Burnik Sonja, Glinškova ploščad
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 971380, reg. št. 198469, iz-
dala UE Ljubljana. gnl-49935

Olivieri Nerone, Krožna cesta 12, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
AB, št. 12590, izdala UE Koper.
gnv-49975

Oman Aleš, Cesta talcev 44, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1091062, reg. št. 47005, izdala UE Kranj.
gnx-50048

Oručević Elvir, Kovinarska cesta 7/č,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20139, izdala UE Kamnik. gns-49903

Pagon Nadja, Moste 76/a, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313557, izdala UE Jesenice.
gnw-50149

Pance Emilija, Stanežiče 3/f, Ljublja-
na-Šentvid, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 12/2001.
gnw-49849

Papež Gregor, Zavetiška ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252411, reg. št. 182815, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-50344

Pavlović Gordana, Benčičeva 2c, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 19814. gnh-50264

Pavšič Milan, Za gradom 5, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1428875,
reg. št. 17117. gnd-49818

Pečar Jože, Dole pri Škofljici 9, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1433197, reg. št. 182618, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-49851

Petrovič Daniel, Gornje Pijavško 6, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 15552. gnz-50321

Pisič Milan, Gradnikova cesta 97, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 274284, reg. št. 21212. gnb-50170

Pivač Sanela, V. Kejžarja 38, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080029, izdala UE Jesenice. gnz-49996

Pivec Peter, Lukovica pri Domžalah 55,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1263866, reg. št. 10525,
izdala UE Domžale. gnm-49834



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 19 / 16. 3. 2001 / Stran 1275

Plaznik Andrej, Seidlova 62, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, št. 35430, izdala
UE Novo mesto. gnf-50166

Plevel Viktor, Klanec 9, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14204,
izdala UE Kamnik. gnt-50077

Pobega Katja, Frenkova cesta 16, Po-
begi, vozniško dovoljenje, št. 41685, izda-
la UE Kranj. gnj-49812

Poboljšaj Danica, Goriška 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13336.
gnl-49985

Podgornik Igor, Pavšičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480040, reg. št. 165975, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-50291

Pograjc Vida, Laze pri Vačah 9, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
49210, izdala UE Litija. gnu-49776

Popit Primož, Jamnikarjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 844879, reg. št. 145462, izdala UE
Ljubljana. gnf-50016

Popović Helena, Dol. Težka voda 9/a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 26456. gnp-50131

Povirk Silvo, Dol pri Ljubljani 2, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 322484, reg. št. 128167, izdala UE
Ljubljana. gno-49832

Poznajelšek Bojan, Poljanski nasip 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 60385, reg. št. 160240, izdala UE
Ljubljana. gnz-50071

Prelog Petra, Goričak 17, Zavrč, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 43468, izda-
la UE Ptuj. gnm-49959

Primc Miha, Partizanska 2/a, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273962, reg. št. 44854, izdala UE Kranj.
gnf-50091

Radoš Marijan, Dajnkova ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1042806, reg. št. 207226, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-50285

Razpotnik Vesna, Briše 21/a, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
960823, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnx-50323

Renko Marijan, Maroltova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 140004, reg. št. 73804,
izdala UE Ljubljana. gnv-50350

Retel Jože, Občice 6, Dolenjske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 22276, izdala UE Novo mesto.
gnk-50136

Rozina Angela, Sp. Log 21/b, Sava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
773182, izdala UE Litija. gng-50165

Rudič Suzana, Celovška 185, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454124, reg. št. 243107, izdala UE Ljub-
ljana. gny-49897

Sakelšek Irena, Pavšičeva ulica 36, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4743, izdala UE Logatec. gnk-50236

Sikošek Stanislav, Celovška cesta 161,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1370176, reg. št. 159037, izdala
UE Ljubljana. gnq-50180

Simčič Denis, Zali breg 9/c, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, reg. št. 30013,
izdala UE Nova Gorica. gns-50053

Sladnjak Mitja, Podgorci 29, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
12028, izdala UE Ormož. gnh-50064

Sluga Vojko, Podlože 27/a, Ptujska Go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 18262, izdala UE Ptuj. gnr-49979

Smoljanović Stanislav, Čolnarska pot
26, Brežice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10324, izdala UE Brežice.
gnh-50039

Soboljev Dobrivoj, Borovška cesta 72,
Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BCDGH, št. S 1313992, izdala UE Jese-
nice. gnq-50255

Sotenšek Jernej, Župančičeva 20, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1467608, izdala UE Zagorje.
gnu-49826

Stanonik Jana, Frankovo naselje 75,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 741, izdala UE Škofja Loka.
gnr-49904

Stegovec Peter, Brje 121, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. A - 125, BFGH,
izdala UE Ajdovščina. gnj-49887

Sternad Primož, Puščava 13, Mokro-
nog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1101182, reg. št. 9717, izdala UE Treb-
nje. gnt-49902

Šantelj Stanislav, Zvezda 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214835, reg. št. 216854, izdala UE Ljub-
ljana. gne-50217

Šimenc Ivanka, Rašiška cesta 10, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
555397, reg. št. 17724, izdala UE Dom-
žale. gns-50328

Škof Matija, Jerebova 10, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29884,
izdala UE Novo mesto. gnt-49827

Škorić Nataša, Brest 32, Ig, preklic voz-
niškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 88/2000. gnn-50358

Škorjanc Felicija, Ulica Pohorskega ba-
taljona 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1212007, reg. št. 22261,
izdala UE Ljubljana. gnx-50298

Škorjanc Jana, Ulica Pohorskega bata-
ljona 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1050113, reg. št. 208413,
izdala UE Ljubljana. gny-50297

Špan Eva, Zabukovje 34, Zabukovje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1168114, reg. št. 11122. gnk-49965

Španić Luka, Dovce 34, Rakek, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 8638, izdala
UE Cerknica. gnb-50245

Špat Lučka, Aljaževa ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108119, reg. št. 90969, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-50354

Štimnikar Marko, Kotlje 152, Kotlje, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
1352', izdala UE Ravne na Koroškem.
gnf-50266

Štritof Irma, Groharjeva ulica 6, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16981, izdala UE Kamnik. gng-50340

Šugman Jernej, Martina Krpana ulica
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 847049, reg. št. 162485, iz-
dala UE Ljubljana. gnn-49933

Tašner Tanja, Ob železnici 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36008, iz-
dala UE Ptuj. gnr-49829

Taufer Lara Simona, Ilirska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367490, reg. št. 224259, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-49944

Tavčar Veronika, Ob Rimski nekropoli
22, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 1257082, izdala
UE Žalec. gnt-50152

Tomažin Katja, Hočevarjev trg 7, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16353. gnx-49823

Tomšič Karmen, Knafljev trg 5, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5653, izdala UE Ribnica. gny-49822

Tratnik Branko, Col 91/a, Col, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1144249,
reg. št. 15091, izdala UE Ajdovščina.
gny-50097

Turk Franc, Martinjak 3, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2652,
izdala UE Cerknica. gnf-49941

Udovič Gašper, Ulica Metoda Mikuža
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1211529, reg. št. 197779,
izdala UE Ljubljana. gny-50197

Uglešić Karmen, Podutiška cesta 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 392285, reg. št. 188419, izdala UE
Ljubljana. gnn-50158

Uršič Roman, Kovinarsla cesta 8/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 11758, izdala UE Kamnik. gnu-49951

Vajda Anica, Apno 30, Cerklje na Go-
renjskem, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 15/2001.
gnf-49816

Valentinčič David, Bratov Hvalič 125,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnb-49820

Verdnik Iztok, Gotovlje 89, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 424, izda-
la UE Žalec. gnj-50112

Verzelaki Branko, Veliki vrh 40, Šmar-
tno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 87151, reg. št. 18780, izdala UE
Velenje. gnp-50231

Vidic Matic, Celjska ulica 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1243786, reg. št. 197192, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-49777

Vodenik Vlado, Zg. Dolič 74, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8554. gnj-50162

Vodovnik Alojz, Pucova 5, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6455.
gnh-49989

Vrabec Ljuba, Istrska cesta 3, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15270, izdala UE Koper.
gnv-49825

Vrh Jožica, Dolnji zemon 87/a, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1084034, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-50219
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Vukadinovič Željko, Sv. Anton, Potok 9,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 42468. gnc-50044

Zečo Ferida, Gažon 4/b, Šmarje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26252,
izdala UE Koper. gnz-49921

Zorko Maja, Brezina 28/a, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14243,
izdala UE Brežice. gnr-50104

Zupan Brigita, Drolčevo naselje 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600052, reg. št. 37432, izdala UE Kranj.
gnv-49950

Zupin Vladimir, Mestne njive 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19696, izdala UE Novo mesto. gnj-50262

Žnidaršič Urška, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365253, reg. št. 231882, izdala
UE Ljubljana. gnt-49952

Žumer Katja, Jenkova 13, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
24165, izdala UE Koper. gnh-50139

Zavarovalne police

Goričan Franc, Bukovica pri Vodicah
11, Vodice, zavarovalno polico, št.
311719, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gne-50167

Grden Stanislava, Neubergerjeva ulica
27, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101382988, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca, d.d. gnj-50337

Grögl Andrej, Langusova ulica 7, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 743634, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gni-50142

Leskovar Viktor, Videž 4, Slovenska Bis-
trica, zavarovalno polico, št. 296854, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gnt-49802

Oražem Miroslav, Celovška 287, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št.
607-2040853, reg. oznaka vozila LJ
M9-62F, izdala zavarovalnica Maribor.
gnc-50319

Plahuta Branko, Šentrupert 64, Šentru-
pert, zavarovalno polico, št. 0767408, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnl-49910

Rojec Janez, Vrstna ulica 4, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 1188120,
izdala zavarovalnica Triglav. gni-50138

Sluban Alojzija, Cankarjeva ulica 1, Se-
žana, zavarovalno polico, št. 0171198, iz-
dala zavarovalnica Triglav. gnw-50128

Šerbec Slavko, Pekerska 61, Maribor,
zavarovalno polico, št. 296587.
gnm-50084

Štuhec Janez Rudolf, Pod Pohorjem
31/a, Maribor, zavarovalno polico, št.
320657, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnl-50085

Štulanović Nazif, Toplarniška ulica 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 293702,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-49853

Žagar Slavko, Skaručna 20, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 227502, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnj-50137

Žnidaršič Igor, Frenkova pot 3, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 293851, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnw-49924

Spričevala

Altbauer Robert, Brezni vrh 34, Podvel-
ka, spričevalo o končani OŠ Brezno - Pod-
velka, podružnica Remšnik, izdano leta
1984. gnz-50096

Arh Matej, Jelovška cesta 17, Bled,
spričevalo o končani OŠ Prof. dr. Josipa
Plemlja Bled. gno-49807

Bašič Tatjana, Bakovci ob Muri 13, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske, trgovske in upravno administrativne
šole v Murski Soboti, izdano leta 1992 in
1993. gnw-49974

Batoćanin Dejan, Križna ulica 19, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje grad-
bene in ekonomske šole, izdano leta 1995.
gnv-50075

Bizjan Janko, Polje, Cesta VI/6, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo v
Ljubljani. gnw-49957

Bolko Pečovnik Mateja, Zaljubnica 25,
Ljubno ob Savinji, spričevalo 3. in 4. letni-
ka srednje šole, izdala Ljudska univerza
Žalec, izdano leta 1998/99. gns-49803

Bricl Andreja, Dom in vrt 1, Trbovlje,
indeks, št. 20940027, izdala Pravna fakul-
teta v Ljubljani. gng-50290

Camara Yantulaye, Prešernova cesta
51, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1990 in 1991. gnt-49852

Carnelutti Martin Jan, Dunajska cesta
17, Ljubljana, diplomo Višje upravne šole v
Ljubljani, št. 1162, izdana leta 1973.
gny-49922

Cvek Miha, Krištofova ulica 2, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnd-50093

Čater Breda, Gorica 18, Šmartno v Rož-
ni dolini, diplomo št. Č/49-87, izdala Sred-
nja družboslovna šola Celje, dne 26. 4.
1987. gnk-50040

Čeh Franc, Ul. Milene Korbarjeve 14/a,
Kranj, maturitetno spričevalo Gimnazije pe-
dagoške smeri v Ljubljani, izdano leta
1976. gnz-49821

Černoš Ida, Obrežje 14, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1994, izdano na ime Fučko Ida.
gnx-50198

Dornik Robert, Pod goro 4/b, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske, naravoslovno matematične in pe-
dagoško družboslovne šole Brežice, izda-
no leta 1991. gnw-50324

Dujanović Željko, Donji Borki 5, Daru-
var, Hrvaška, spričevalo 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole, poklic gradbeni tehnik, izdano
leta 1981. gnd-50318

Falaš Jan, Šeškova ulica 1, Kočevje,
indeks, št. 21016347, izdala Fakulteta za
družbene vede. gns-50078

Ferk Darko, Pod gradom 74, Dravo-
grad, diplomo št. 31/I, izdala Srednja šola
tehniške naravoslovne in pedagoške usme-
ritve Ravne na Koroškem, dne 25. 6.
1986. gnj-49912

Filipič Tjaša, Sv. Anton, Dvori 17, Po-
begi, spričevalo 4. letnika SZŠ Piran.
gnu-49801

Furlan Meta, Vojkovo nabrežje 31/a,
Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Piran, izdano le-
ta 1998. gnn-50133

Gnamuš Ivan, Otiški vrh 136, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne šole v Kranju, poklic elek-
tromehanik, izdano leta 1974/75.
gnr-50029

Golob Luka, Sneberško nabrežje 42,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izda-
no leta 1997. gnj-50070

Grobler Matija, Gradnikove brigade
4/a, Nova Gorica, spričevalo 4. letnika Šol-
skega centra Nova Gorica, izdano leta
1998. gnv-49800

Haložan Mirjana, Ratanska vas 11, Ro-
gaška Slatina, spričevalo 3. letnika Sred-
nje trgovske šole v Celju, izdano leta
1993/94. gnk-49911

Hartman Tomo, Petrovče 273, Petrov-
če, letno spričevalo 3. in 4. letnika ter spri-
čevalo o zaključnem izpitu Rudarskega šol-
skega centra Velenje - tehniška elektro šo-
la, izdano leta 1979 in 1980. gnf-49916

Hočevar Valerija, Polje 26, Zagorje ob
Savi, indeks, izdal Šolski center PTT.
gnh-49789

Horvat Lucija, Celjska cesta 22, Šmarje
pri Jelšah, zaključno spričevalo 3. in za-
ključno spričevalo 4. letnika SZŠ Celje,
izdani leta 1992 in 1993. gnd-50118

Hreščak Nada, Dilce 43, Postojna, spri-
čevalo o zaključnem izpitu ZŠC Piran, iz-
dano na ime Rožanc Nada. gnc-49794

Indihar Danica, Selo pri Robu 7, Rob,
spričevalo 3. letnika Poklicne gostinske šo-
le, izdano leta 1980, izdano na ime Dro-
bnič Danica. gng-50190

Jahn Barbka, Pomjan 51, Šmarje, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit
Srednje glasbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1983, izdano na ime Pečnik Barbka.
gnh-49793

Jeraj Klavdija, Ob šoli 5, Vodice, spriče-
valo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 1991. gnq-49930

Jovanović Svjetlana, Gradišnikova ulica
10, Borovnica, spričevalo o končani OŠ
Ivana Korošca, izdano leta 1997.
gnq-49880

Jurečič Vlasta, Ulica bratov Babnik 24,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Novo mesto, izdano leta 1976.
gne-50221

Jurjevčič Barbara, Raskovec 31, Vrhni-
ka, letno spričevalo 4. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, izda-
no leta 1983. gno-50257
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Kalar Uroš, Vešenik 55, Slovenske Ko-
njice, indeks, št. 22050430, izdala Fakul-
teta za šport. gnd-49893

Kalčič Mojca, Ježa 22, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Srednje zdravstvene šole Novo mesto, iz-
dano leta 1983. gnb-49845

Kaurin Jana, Škapinova 7, Celje, spri-
čevalo o končani OŠ Frana Roša - dupli-
kat, izdano leta 1993. gnq-50055

Kerin Višnja, Finžarjeva ulica 2, Men-
geš, indeks, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani. gnf-50066

Klemenčič Janja, Petelinjek 36, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika ter za-
ključni izpit Srednje šole tehniške in zdrav-
stvene usmeritve v Novem mestu, program
zdravstveno varstvo, smer zdravstveni te-
hnik, izdano leta 1993 in 1994.
gno-49907

Kocjan Mojca, Soussenska ulica 22,
Ljubljana, diplomo SŠC PTT, izdana leta
1986 na ime Planinšek Mojca. gnn-50258

Kodrič Franc, Senožete 6, Krško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 1981. gnf-49791

Koncilija Rok, Maistrova ulica 8, Men-
geš, spričevalo 2. letnika Cene Štupar -
smer slaščičarstvo, izdano leta 1998.
gns-49953

Koncilja Breda, Rdeči kal 21, Dobrnič,
spričevalo 3. in 4. letnika Družboslovne in
ekonomske srednje šole Novo mesto, iz-
dano leta 1983, 1984, izdano na ime Tom-
šič Breda. gnp-49806

Koren Marijana, Milanova 3, Kobarid,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje dru-
žbene ekonomske šole v Novi Gorici, izda-
no leta 1982. gnf-50041

Kraševec Rosa, Dunajska cesta 43,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Trgovske
šole, izdano leta 1982, izdano na ime Šuš-
njara Rosa. gnn-50283

Krenker Gorazd, Jenkova cesta 19, Ve-
lenje, spričevalo 3. in 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje policijske
šole, izdano leta 1992 in 1993. gni-50338

Lisjak Bojan, Cankarjev drevored 16/a,
Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Koper, št. 2919, izdano leta
1982. gni-49788

Macarola Dejan, Pod vrtačo 11, Sevni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu št. 125
Gimnazije Brežice, naravoslovno-matema-
tična smer,, izdano leta 1993. gnm-50334

Maren Janez, Gozd-Reka 25, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le tehniških strok Franca Leskoška-Luke,
izdano leta 1990. gnh-50189

Medarič Igor, Liminjanska 77, Portorož
- Portorose, indeks, št. 18970407, izdala
Filozofska fakulteta. gnx-50073

Milavec Marko, Tbilisijska ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih storitev
v Ljubljani, poklicna avtomehaniška šola,
št. 210/83, izdano leta 1983. gnz-50271

Mozetič Sonja, Knezova ulica 36, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ivana
Cankarja, izdano leta 1977, izdano na ime
Silan Sonja. gnr-50079

Musek Matjaž, Breznikova cesta 61/a,
Domžale, indeks, št. 18991364, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnw-50299

Naber Omar, Vurnikova 11, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za far-
macijo, kozmetiko in zdravstvo, smer zo-
botehnik, izdano leta 1999. gnn-49783

Novak Marko, Podbrezje 105, Naklo,
spričevalo od 1 do 3. letnika Šole za stroj-
ništvo Škofja Lokai, izdano leta 94/95,
96/97 in 97/98. gng-50065

Novosel Roko, Ljubljana, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gradbenega šolskega
centra v Ljubljani, izdano leta 1963.
gng-49940

Oblak Marjeta, Dobja vas 113, Ravne
na Koroškem, spričevalo 1., 2. in 3. letni-
ka ter prvo polletje 4. letnika gimnazije.
gnb-49795

Okorn Anica, Ulica Gorenjskega odre-
da 16, Kranj, spričevalo 1., 2. in 3. letnik
Srednje upravno-administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1987, 1988 in 1990,
izdano na ime Potočnik Anica. gnb-49920

Padar Erika, Mala vas 16, Grosuplje,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996 in
1998. gni-49938

Pečjak Janez, Podgozd 3, Novo mesto,
indeks, izdala Srednja šola Josip Jurčič v
Ivančni Gorici leto izdaje 1987. gnl-50160

Petrinčič Marjan, Kočevarjeva ulica 22,
Novo mesto, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika in spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra - Tehniška šola za meta-
lurgijo, papirništvo in lesno industrijo, izda-
no leta 1979, 1980, 1981 in 1982.
gnb-50195

Petrovič Štefan, Strajna 45, Podlehnik,
spričevalo o končani OŠ v Podlehniku, iz-
dano leta 1986. gnu-50176

Petrovič Štefan, Strajna 45, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vinarske in metalurške šole Ptuj, izdano
leta 1990. gnt-50177

Piperčić Aleksandar, Jarška cesta 19,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika SKSPŠ
v Škofji Loki, izdano leta 1994 in 1995.
gnh-49939

Plavc Irena, Mlakarjeva 22, Kranj, spri-
čevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1979. gnp-49931

Poljanec Karin, Dovje 82, Mojstrana,
zaključno spričevalo Naravoslovne gimna-
zije Jesenice, izdano leta 1992.
gnu-50051

Progar Milena, Maistrova ulica 9, Treb-
nje, diplomo št. I/KS-556, izdana leta
1986 in indeks, izdan leta 1982, izdala
Srednje šole tehniških in zdravstvene
usmeritve Boris Kidrič Novo mesto na ime
Lap Milena. gnb-49995

Rajer Ljubo, Adamičeva 37/a, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Lesne srednje
tehniške šole v Ljubljani, oddelek Novo me-
sto, izdano leta 1975. gnn-49858

Rekar Petra, Novo Polje, Cesta XVI-
II/14, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Poljane, izdano leta 2000.
gne-49846

Simeunović Danijela, Litostrojska cesta
29, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnb-50345

Sitar Simona, Kunaverjeva ulica 9, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Milan Mrav-
lje v Ljubljani, izdano leta 1988.
gny-49947

Skendžič Polonca, Kosovelova 38, Por-
torož - Portorose, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Piran, izdano leta 2000.
gnx-50023

Strehovec Mirko, Celovška cesta 106,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1993. gnt-49977

Šeligo Andrej, Kresetova 4, Trebnje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 1999.
gng-50240

Šemrov Špela, Zgornje Jezersko
107/a, Zgornje Jezersko, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo, izdano leta 1999. gny-50022

Šeruga Anica, Lahovče 56, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Šole za prodajalce v Novi Gorici, št.
3687/78/01, izdano leta 1978.
gnz-49796

Šeruga Martina, Tišina 43, Tišina, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
v Murski Soboti, izdano leta 2000.
gnw-50174

Šeruga Martina, Tišina 43, Tišina, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Murski Soboti, izdano leta
2000. gnx-50173

Šinkovec Nataša, Jakominova ulica 5,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje gradbene in ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gno-49932

Šironjić Darko, Kvedroca cesta 36,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje po-
licijske šole v Tacnu, izdano leta 1992.
gnr-49779

Škof Janez, Dolenjci 17, Adlešiči, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu SŠC PET, izdano leta 1997.
gnj-49991

Štimac Renata, Iršičeva 10, Celje, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Breži-
ce, izdano leta 1985, 1986 in 1987.
gnc-50019

Štimac Renata, Iršičeva 10, Celje, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 1989. gnb-50020

Štuhec Milan, Stara nova vas 38, Kri-
ževci pri Ljutomeru, spričevalo 3. letnika
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano le-
ta 1996. gnm-50259

Šubic Konc Hilda, Visoko 90/a, Viso-
ko, spričevalo 1. letnika Gimnazije peda-
goške smeri Ljubljana, izdano leta
1973/74. gng-49915

Šuman Robert, Ljubljanska 47, Vele-
nje, spričevalo 3. letnika Srednje rudarske
šole. gnn-49833

Tolar Dora, Praprotno 20, Škofja Loka,
indeks, izdala Srednješolski center PTT le-
to izdaje 1991. gns-50253
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Tomković Maša, Tomšičeva 4, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Gimna-
zije Ravne na Koroškem, izdano leta 1994
in 1995. gni-49913

Tristan Barto, Senčna pot 48, Portorož
- Portorose, spričevalo tretjega letnika
Srednje pomorske šole v Portorožu.
gns-50178

Velikonja Marjan, Obrtna ulica 30, Izola
- Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, št. 1469/141-76, izdano leta
1976. gnp-50181

Vertovšek Manuela, Ul. frankolovskih žr-
tev 11/a, Celje, spričevalo 4. letnika Šol-
skega centra Celje, poklic kemijski tehnik,
izdano leta 1997. gni-50213

Virant Mateja, Petkovškovo nabrežje
67, Ljubljana, indeks, št. 18920206, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gno-49982

Vrban Nikola, Murski črnci 64, Tišina,
spričevalo o končani OŠ Murska Sobota,
izdano leta 1995. gni-50263

Weithauser Bojana, Koritno 70, Bled,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu PTT srednješolski center
Ljubljana, izdano leta 1988, izdano na ime
Pirc Bojana. gnq-50184

Zorko Danilo, Dobravica 9/a, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika SŠC PTT,
izdano leta 1985 in 1986. gny-50272

Žibert Milena, Cesta oktobrskih žrtev
28, Šentjernej, spričevalo 4. letnika Sred-
nje šole tehniških in zdravstvene usmeritve
Novo mesto, izdano leta 1984.
gng-49790

Ostali preklici

A BUS d.o.o. v stečaju, Celovška 180,
Ljubljana, licenco, št. 02309/66 z dne 23.
11. 1998 in kopiji licence, št. 02309/66
za vozili z reg. oznako LJ 13-86C in LJ
H4-61H. gnt-49981

ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jeseni-
ce, uradno potrdilo za registracijo uvože-
nega vozila Renault Megane 1,6 Authenti-
que, št. ogrodja VF1BA04B523889066,
carinjeno po KV 60205 z dne 27. 12.
2000. gnc-50294

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
7995/86, izdana na ime Dolenc Boris, sta-
nujoč V. Vlahoviča 75, Maribor.
gnu-50001

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
1785/91, izdana na ime Šparakl Matjaž,
stanujoč Pod Pohorjem 49, Maribor.
gnt-50002

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
323/84, izdana na ime Petrušič Jožica,
stanujoča Delavska 19, Maribor.
gns-50003

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
24912/74, izdana na ime Železnik Marjet-

ka, stanujoča Majcingerjeva 3, Maribor.
gnr-50004

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, izda-
na na ime Šparakl Tone, stanujoč Pod Po-
horjem 49, Maribor. gnq-50005

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
51901/83, izdana na ime Polc Anton, sta-
nujoč Slatinski dol 8/a, Z.g. Kungota.
gnp-50006

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
51750/83, izdana na ime Kelc Gorazd,
stanujoč Strmška 4, Skoke. gno-50007

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
7345/95, izdana na ime Lipovnik Lea, sta-
nujoča Regentova 2, Maribor. gnn-50008

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, izda-
na na ime Stošič Mile, stanujoč Ljubljan-
ska 73, Maribor. gnm-50009

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
27981/75, izdana na ime Gomaz Srečko,
Čobečeva 21/a , Hoče. gnl-50010

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
0168924/90, izdana na ime Simonič Zlat-
ko, stanujoč Čermlenšak 10, Voličina.
gnk-50011

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
29698/76, izdana ime Kos Danilo, stanu-
joč Cesta k Dravi 20, Sp. Duplek.
gnj-50012

AVTO MOTO DRUŠTVO MTT, Meljska
cesta 62, Maribor, delovno knjižico, št.
51181/83, izdana na ime Krajnc Marjan,
stanujoč Kurirčkova 43, Miklavž.
gni-50013

AVTOMARKET d.o.o. Trgovina - lea-
sing, Dinajska cesta 421, Ljubljana, servi-
sno knjižico za vozilo Hyunday Lantra 1.6,
št. šasije KMHJF31RPY, št. motorja
TIPG4GR. gnm-50034

Beretin Željko, Lipce 55, Blejska Do-
brava, delovno knjižico. gnr-50179

Butoln Peter, Neubergerjeva ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-50140

Ćetković Vasilija, Celjska 8, Rogaška
Slatina, delovno knjižico. gne-50242

Dacar Simon, Skaručna 26, Vodice, de-
lovno knjižico. gnd-49918

DALTO d.o.o., Ižanska cesta 303, Ljub-
ljana, licenco za opravljanje prevozov v
cestnem prometu, št. 10029/108 z dne
7. 2. 2000, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije. gnh-49968

Emeršič Jože, Liminjanska 87, Porto-
rož - Portorose, delovno knjižico.
gnr-50054

Georgijev Simona, Dole pri Polici 85,
Grosuplje, delovno knjižico. gni-50188

Gerdin Robert, Cesta 4. julija 93, Kr-
ško, delovno knjižico, reg. št. 19621, iz-
dala UE Krško. gnx-50123

Gerenčer Sandra, Partizanska ulica 22,
Murska Sobota, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigrad. gnt-50352

Grden Lenkica, Bavdkova ulica 1, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnr-49929

Gregorčič Anton, Strelac 9, Šmarješke
Toplice, delovno knjižico, reg. št. 32781,
ser. št. 87838, izdana 4. 11. 1986 pri UE
Novo mesto. gnn-49808

Grudnik Maja, Zadrečka cesta 9, Na-
zarje, študentsko izkaznico, št. 11000015,
izdala Visoka šola za zdravstvo.
gnw-50349

Hočevar Jože, Ob Težki vodi 92, Novo
mesto, Potrdilo o statusu žrtve vojnega na-
silja, izdano 29. 1. 1997, št. 007928.
gnl-50185

IMP KLIMA d.o.o., Godovič 150, Go-
dovič, licenco št. 2056/26 za vozilo Za-
stava 80.12 AD, z reg. oznako GO
M1-595. gng-49994

INTEGRAL VOZNIK d.o.o., Podbevško-
va 2, Novo mesto, licenco, št. 0003136
za avtobus Mercedes Benz 0303-13R,
reg. št. NM 53-18J in avtobus FAP Sanos
415 MVP-VO, reg. št.NM 29-34H.
gng-49840

Jesih Renata, Bratonečice 10, Sveti To-
maž, delovno knjižico, reg. št. 11578, iz-
dana 2. 4. 1999. gnx-49798

Kerčmar Ludvik, Ratkovci 31, Prose-
njakovci - Partosfalva, delovno knjižico,
reg. št. 21890, izdala UE Murska Sobota.
gnw-50024

Klučar Anton, Žerovnica 12, Grahovo,
dovoljenje za prevoz nevarnih snovi, št.
ADR 0010409, izdano 15. 11. 1997, iz-
dalo MNZ RS. gnl-50135

Količevo Karton, d.o.o., pravni nasle-
dnik Papirnice Količevo, d.o.o., preklicuje
kotlovske knjižice za tlačni posodi, in si-
cer: sušilni valj št. 10179, sušilni valj št.
10416, vpisani v seznam Domžale 173.
Ob-45191

Ko-trans d.o.o., Mala vas 2/a, Gorišni-
ca, licenco za javni prevoz stvari št. 00308
za tovorno vozilo MAN MB 36-72F in to-
vorno vozilo MAN MB 26-65K. gnx-50273

Konakovič Zlatko, Ulica Franca Mlakar-
ja 42, Ljubljana, delovno knjižico.
gns-50353

Kopriva Zdenko, Polica 65, Grosuplje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 124835. gne-50192

Kraševec Maja, Kovačeva ulica 4, Cer-
knica, študentsko izkaznico, št. 39166, iz-
dala Fakulteta za organizacijske vede
Kranj. gne-49792

Krebs Vlado, Cesta talcev 18/a, Vele-
nje, tri delnice KRS Velenje, št. 022314,
022315 in 022316. gne-49917

Laketič Jasna, Planina 17, Kranj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1052740. gnm-49934

Lin Xianhong, Hotel Bellevue, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnm-50059

Majes Marjan, Cankarjeva 48, Radovlji-
ca, plovno dovoljenje št.
01-03-806/1-1996, izdano 28. 8. 1996,
oznaka čolna IZ 1346. gny-49797

Mamuti Kadri, Cesta IX. korpusa 6,
Solkan, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1172511.
gnb-49899
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Meh Peter, Mačkovec 6, Kočevje, cer-
tifikat licence št. 006559/7082 RKN
26/1998, izdana 12. 2. 1998 , ser. št.
OZS 0007160. gnj-50187

Mikulič Suzana, Slovenska cesta 60,
Središče ob Dravi, delovno knjižico.
gnw-49799

Mlakar Teja, Ilešičeva ulica 15, Ljublja-
na, preklic študentske izkaznice, objavljen
v Ur. l. RS, št. 16/2001. gnq-50280

Mlinšek Gašper, Kumrovška ulica 15,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63000225, izdala Fakulteta za računalniš-
tvo in informatiko. gnl-50214

Obid Vladimir, Kidričeva 30/a, Nova
Gorica, delovno knjižico. gng-50265

Ocvirk Marjan, Mala breza 29, Šentru-
pert, študentsko izkaznico, št. 08001972,
izdala FKKT. gnw-50274

Oslolnik Matej, Vavta vas 76, Straža,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0238228. gno-50182

Palčič Damjan, Bohinjska bela 93, Bo-
hinjska Bela, delovno knjižico. gnm-49784

PAPIR SERVIS d.d., Pod ježami 3, Ljub-
ljana, licenco št. 00596 za vozili z reg.
oznako LJ 46-48H in LJ A8-95M.
gnu-50301

PETRIČ d.o.o. Ajdovščina, Goriška 57,
Ajdovščina, licenco št. 0003119/48 za vo-
zilo Iveco - Fiat OM 97-14 z reg. ozanko
GO 14-38E. gni-50313

Ravnik Oblak Maja, Ul. Pohorskega ba-
taljona 55/b, Ljubljana, potrdilo o uspo-
sobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-11/1996. gnv-49850

Rizvić Zlatka, Ul. borca Petra 11, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 18981008,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnz-49946

Rudolf Mojca, Godovič 17, Idrija, štu-
dentsko izkaznico, št. 01098180, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gne-49892

Saletović Sead, Tabor 9, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gno-50082

Samec Nadja, Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-49978

Slana Milan, Sp. Kamenščak 6/a, Lju-
tomer, delovno knjižico, reg. št. 91/87,
ser. št. A 0079344, izdana 26. 6. 1987.
gnq-50305

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE
MARIBOR, p.o., Slovenska 27, Maribor,
licenco št. 1636/30 z dne 16. 2. 1998,
za vozilo kombi Mercedes MB 100 D, z

reg. oznako MB D6-803, datum veljavno-
sti licence 16. 2. 2003. gnd-50243

Smole Goran, Šmiklavška cesta 4,
Škofja vas, delovno knjižico. gnz-50046

Strniša Martina, Vrbno 26/a, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 71000445, izda-
la Biotehniška fakulteta. gnr-50154

Šorn Veronika, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gny-50322

Šramel Aleksander s.p., Dvor 6/a,
Šmarje pri Jelšah, licenco št.
009286/14242/01-KN64/2000, za vo-
zilo z reg. oznako CE A9 140. gnv-50325

Šramel Bernarda, Dvor 6/a, Šmarje pri
Jelšah, potrdilo o opravljenem izpitu za
poslovodjo, izdala GZS Ljubljana.
gnb-50045

Vang Tianlin, Hotel Bellevue, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-50060

Vene Ljiljana, Režiška cesta 3, Loga-
tec, delovno knjižico. gnm-50134

Vrh Jožica, Dolnji zemon 87/a, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 23673,
izdala Visoka upravna šola. gnb-50220

Zhou Chunqiang, Hotel Bellevue, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnk-50061

Žibert Valerija, Gubčeva ulica 9, Slo-
venj Gradec, delovno knjižico. gnj-49787
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Izvršbe in zavarovanja 1259
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Oklici pogrešanih 1266
Kolektivni delovni spori 1266
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

PREDPISI O VLADI
Zakon o vladi je bil v uradnem listu objavljen zadnje dni leta 2000. Vse spremembe, ki uvajajo
nova ministrstva, so v knjižici z naslovom Predpisi o vladi objavljene v ležečem tisku, tako da so
pregledno predstavljene zakonske novosti. Pod posebnima naslovoma so dodani tudi zakonski
členi zadnjih dveh sprememb in dopolnitev zakona o vladi, ki določajo usodo dosedanjih
ministrstev.

 V knjižici je objavljen tudi Poslovnik Vlade Republike Slovenije.

Cena 1080 SIT  10542

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O VLADIPREDPISI O VLADIPREDPISI O VLADIPREDPISI O VLADIPREDPISI O VLADI Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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