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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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

podatkov o izidu razpisa za
blago

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

Št. 0512/3-308/89-00 Ob-45793
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 za dobavo zimskih avto-
plaščev.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 8. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: na javni razpis je prispelo 6 veljavnih in
popolnih ponudb. Naročnik je upošteval vsa
merila, podana v razpisni dokumentaciji (ce-
na, kvaliteta, reference in finančna sposo-
bnost), ter po posameznih sklopih izbral naj-
ugodnejšega ponudnika, kot je navedeno v
5. točki te objave.

Za sklop 3 je eden od ponudnikov ponu-
dnik ponudil v osnovni ponudbi drugačno
dimenzijo avtoplaščev, kot je bila zahtevana
v razpispisni dokumentaciji, zato jo je na-
ročnik izločil.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: za sklop 1 (avtopla-
šči zimska skupina I.(13¨)), sklop 2 (avto-
plašči zimska skupina II. (14¨)), sklop 3
(avtoplašči zimski skupina III. (15¨)), sklop
4 (avtoplašči zimski skupina IV. (terenska
vozila)), in sklop 5 (avtoplašči zimski skupi-
na V. (terenska in tovorna vozila) : je bil
izbran Sitar Pneumatic center d.o.o., Pero-
vo 27, 1241 Kamnik.

6. (a) Kraj dobave: dobava zimskih avto-
plaščev bo na Ministrstvu za notranje zade-
ve RS, Vodovodna 93a, Ljubljana in na osta-
lih organizacijskih enotah Ministrstva za no-
tranje zadeve na območju celotne države.

(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobavi-
ti: dobava zimskih avtoplaščev po di-
menzijah in profilih, in sicer 13¨, 14¨,
15¨ in 16¨ (colski) avtoplašči.

7. Pogodbena vrednost: skupna pogod-
bena vrednost je 46,389.360,64 SIT z
vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 10.583.374,00 SIT z vklju-

čenim DDV, 6.551.466,46 SIT z vključe-
nim DDV,

– sklop 2: 18,736.081 SIT z vključe-
nim DDV, 12,280.346,61 SIT z vključe-
nim DDV,

– sklop 3: 5,876.479 SIT z vključenim
DDV, 4,869.253,90 SIT z vključenim DDV.

– sklop 4: 14,040.299,49 SIT z vklju-
čenim DDV, 13,980.247,33 SIT z vključe-
nim DDV.

– sklop 5: 1,617.933 SIT z vključenim
DDV, 982.471,14 SIT z vključenim DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33418.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/106-00 Ob-45905
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 za dobavo pisarniške
opreme.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 19. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog za
zaključek postopka brez dodelitve naročila:
na javni razpis je prispelo 6 veljavnih po-
nudb, od katerih je bila na javnem odpiranju
ponudb zaradi nepopolnosti izločena ena po-
nudba. Pri ocenjevanju ostalih ponudb je na-
ročnik upošteval vsa merila, podana v razpi-
sni dokumentaciji (cena, reference in finan-
čna sposobnost), ter po posameznih pod-
sklopih izbral najugodnejšega ponudnika, kot
je navedeno v 5. točki te objave.

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

– za podsklope 1.1 (stoli I. skupina),
1.2 (stoli II. skupina), 2.1 (Omare I. skupi-

na), 2.3 (omare III. skupina), 3.1 (mize I.
skupina), 3.2 (mize II. skupina, 3.3 (mize
III. skupina), 4.1 (razno I. skupina), 4.2
(razno II. skupina) in 4.3 (razno III. skupi-
na): Lesnina MG oprema d.d., Parmova
53, 1000 Ljubljana

– za podsklopa 1.3 (stoli III. skupina) in
2.2 (omare II. skupina) : Eurolesco d.o.o.,
Tržaška 371, 1000 Ljubljana,

– za podsklop 2.4 (omare IV. skupina) :
Primat d.d., Industrijska ul. 22, 2000 Ma-
ribor,

– za podsklopa 4.4 (razno IV. skupina)
in 4.5 (razno V. skupina) : Biring d.o.o.,
Motnica 7a, 1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: na policijskih upra-
vah Ministrstva za notranje zadeve RS v Ce-
lju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski So-
boti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni in
Slovenj Gradcu

(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sklop 1 (stoli):

– podsklop 1.1. stoli I. skupina,
– podsklop 1.2. stoli II. skupina,
– podsklop 1.3. stoli III. skupina;

– sklop 2 (omare):
– podsklop 2.1. omare I. skupina,
– podsklop 2.2. omare II. skupina,
– podsklop 2.3. omare III. skupina,
– podsklop 2.4. omare IV. skupina;

– sklop 3 (mize):
– podsklop 3.1. mize I. skupina,
– podsklop 3.2. mize II. skupina,
– podsklop 3.3. mize III. skupina;

– sklop 4 (razno):
– podsklop 4.1. I. skupina,
– podsklop 4.2. II. skupina,
– podsklop 4.3. III. skupina,
– podsklop 4.4. IV. skupina,
– podsklop 4.5. V. skupina.

7. Pogodbena vrednost:
– za podsklope 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1,

3.2, 3.3, 4.1, 4.2 in 4.3: Lesnina MG opre-
ma d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana je
17,790.404,80 SIT z vključenim DDV.

– za podsklopa 1.3 in 2.2: Eurolesco
d.o.o., Tržaška 371, 1000 Ljubljana je
2,557.852 SIT z vključenim DDV.

– za podsklop 2.4: Primat d.d., Industrij-
ska ul. 22, 2000 Maribor je 2,030.915,88
SIT z vključenim DDV.

– za podsklopa 4.4 in 4.5 : Biring d.o.o.,
Motnica 7a, 1236 Trzin je 202.013 SIT z
vključenim DDV.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam:

– ponudnik Lesnina MG oprema d.d. za
izbrane sklope nastopa s podizvajalci v viši-
ni 100%, razen za podsklop 2.3 v višini
95% od ponudbene vrednosti.
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– ponudnik Eurolesco d.o.o. za pod-
sklop 1.3 nastopa s podizvajalci v višini
84%, za podsklop 2.2 pa v višini 69,9% od
ponudbene vrednosti.

– ponudnik Biring d.o.o. za podsklopa
4.4. in 4.5 nastopa s podizvajalci v višini
100% od ponudbene vrednosti.

– ponudnik Primat d.d. ne nastopa s
podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za podsklop 1.1.: 6,887.770 SIT z

vključenim DDV, 5,462.936 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 1.2.: 614.718,30 SIT z
vključenim DDV, 479.927 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 1.3.: 2,995.869 SIT z
vključenim DDV, 2,083.042 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 2.1.: 3,779.940 SIT z
vključenim DDV, 2,934.801,80 SIT z vklju-
čenim DDV,

– za podsklop 2.2.: 589.764 SIT z vklju-
čenim DDV, 474.810 SIT z vključenim DDV,

– za podsklop 2.3.: 2,762.906,30 SIT
z vključenim DDV, 2,334.542 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 2.4.: 2,206.974 SIT z
vključenim DDV, 1,996.776 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 3.1.: 2,373.978,60 SIT
z vključenim DDV, 1,901.620 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 3.2.: 569.105,60 SIT z
vključenim DDV, 460.173 SIT z vključenim
DDV,

– za podsklop 3.3.: 942.694,20 SIT z
vključenim DDV, 826.574,00 SIT z vključe-
nim DDV,

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Ob-45720
1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-

ših občanov Črnomelj, Ul. 21. oktobra 19c,
8340 Črnomelj.

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

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

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Begrad, d.o.o., Zadružna
cesta 16, 8340 Črnomelj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prenova 8 kopalnic in
4 kopalnic s tušem v Domu starejših ob-
čanov Črnomelj.

7. Pogodbena vrednost: 30,312.711
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,137.440 SIT , 22.410.897 SIT z
vključenim DDV.

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

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

Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 0512/3-308/91-00 Ob-45905
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

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

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

– za podsklop 4.1.: 1,044.313 SIT z
vključenim DDV, 935.792,20 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 4.2.: 2,006.518,50 SIT
z vključenim DDV, 1,377.782 SIT z vključe-
nim DDV,

– za podsklop 4.3.: 569.700,60 SIT z
vključenim DDV, 451.129 SIT z vključenim
DDV,

– za podsklop 4.4.: 221.297,16 SIT z
vključenim DDV,154.651 SIT z vključenim
DDV,

– za podsklop 4.5.: 281.149,40 SIT z
vključenim DDV, 47.362 SIT z vključenim
DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000, Ob-35692.

Ministrstvo za notranje zadeve

tev objekta za Policijsko postajo Ptuj II.
faza.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
30. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na ponovni javni razpis sta pri-
speli 2 veljavni ponudbi, od katerih je bila
zaradi nepopolnosti izločena ena ponud-
ba, ker ni izpolnjevala zahtev iz VI. podtoč-
ke točke 4. Navodil ponudnikom za izdela-
vo ponudb razpisne dokumentacije. Ker
po pregledu ponudb nista ostali popolni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov, ponovni jav-
ni razpis v skladu z 41. členom ZJN ni
uspel.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80-81, z dne 15. 9. 2000,
Ob-35325.

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. 149/2000 Ob-45788
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika RTV/149/2000. Izdelava projektne
dokumentacije.

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

tev izbire): kot so navedena v razpisni doku-
mentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Biro ES, d.o.o., Tržaška
51a, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije in investi-
cijski nadzor.

7. Pogodbena vrednost: 26,922.000
SIT.

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

be: 25,168.500 SIT, 22,172.913 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

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

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 0512/3-308/99-6-00 Ob-45867
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev
za izdelavo tehnične dokumentacije za pre-
ureditev samskega doma Jožeta Jame in za
gradnjo servisnega objekta na isti lokaciji.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
14. 9. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek po-
stopka brez dodelitve naročila: na javni raz-
pis je prispelo 5 veljavnih ponudb, od kate-
rih je bila ena ponudba izločena zaradi ne-
popolnosti. Pri ocenjevanju ostalih popolnih
ponudb je naročnik upošteval vsa merila, ki
so bila objavljena in podana v razpisni doku-
mentaciji (cena, reference vodje projekta,
finančno stanje ponudnika ter ISO certifi-
kat), ter izbral najugodnejšega ponudnika,
kot je navedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sava projekt d.d., Cesta Kr-
ških žrtev 59, 8270 Krško.

6. (a) Kraj izvedbe: lokacija ponudnika
(b) Vrsta in opis storitve: izdelava te-

hnične in projektne dokumentacije za
preureditev samskega doma Jožeta Ja-
me in za gradnjo servisnega objekta na
isti lokaciji.

7. Pogodbena vrednost: 20,836.304,70
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 22,919.400 SIT z vključenim DDV,
20,126.589 SIT z vključenim DDV,

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

dnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št.
71-72 z dne 11. 8. 2000, Ob- 33757.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-46030
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet, Maribor, Kopitarjeva 5, tel. +386 2
23-41-412, faks +386 2 23-41-452.

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

3. Datum izbire: 19. 3. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

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

čilo dodeljeno: nobena ponudba ni bila iz-
brana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va strokovnih podlag za izvedbo lokacij-
skega načrta Beltinci–Puconci.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: nobe-
na ponudba ne izpolnjuje pogojev iz razpi-
sne dokumentacije.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 2 z dne 12. 1. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

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

naročila blaga

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

Št. 151/2000 Ob-45707
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: v skladu s
5. točko 110. člena ZJN-1.

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

tev izbire): naročilo dodatnega blaga pri pr-
votnem dobavitelju.

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

1. Alcatel, Via Trento 30, Italija,
2. Iskraelektrozveze – Transmission,

d.o.o., Stegne 11, Ljubljana,
3. Tandberg, Norveška.

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

bno dobaviti: dobava zvez Kum–Krvavec
ter energetike za satelitsko postajo
Domžale.

7. Pogodbena vrednost:
1. 42.651.521,85 SIT,
2. 13,452.996 SIT,
3. 3,658.395,09 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11.

Javni zavod RTV Slovenija

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 1/2001 Ob-45815
1. Naročnik: Občina Gorišnica.
2. Naslov naročnika: Gorišnica 54,

2272 Gorišnica, tel. 743-11-11.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela, prizidek in adaptacija
OŠ Gorišnica, 3400 m2 površine.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Slavko Bratuša.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: Matevž Cestnik.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 3. 2001.

Občina Gorišnica

Št. 11-OD/2001 Ob-45845
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d..
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

Ljubljana, faks 01/433-04-43.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava telekomu-
nikacijskih kablov: a) bakreni kabli, b)
optični kabli.

4. Kraj dobave: skladišča Telekoma Slo-
venije d.d.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za nabavo in logistiko, Jožko Pre-
mrn, univ. dipl. inž.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 3. 2001.

Telekom Slovenije d.d.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Št. 311 Ob-45709
1. Naročnik: Nigrad, javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor tel.02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
večnamenskega komunalnega vozila (z
možnostjo izvedbe priključkov na in pod
vozilom, na sprednjem in zadnjem delu
vozila).

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

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

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

zaključka ali trajanja dobave: 3 do 4 me-
sece po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc. (soba 114/I) vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 20. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072.
(APP Maribor).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 20. 4. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 2001 ob
9. uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagreb-
ška cesta 30, Maribor (soba št. 118/I).

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

11. Pogoji financiranja in plačila/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago, ki je predmet razpisa pla-
čal v 60. dneh po prevzemu blaga in preje-
mu računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 20. 5. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku (tel.
02/45-00-300).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je bil objavljen: Uradni
list RS, št. 119 z dne 22. 12. 2000, Ob-
40971.

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

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 192360 Ob-45710
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov  naročnika:  Celje,  Vrun-

čeva 2a, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža TK opreme FMX in RPS z
izdelavo projektne dokumentacije PGD,
PZI in PID, zagonom in meritvami za ob-
jekte RTP Lava, RTP Selce, RTP Trnov-
lje, RTP Podlog, RTP Krško, ter obrato-
valno območje Sevnica.

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

4. Kraj dobave: razvidno iz vrste naro-
čila.

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

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe – 3 mesece.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/420-14-77, v sobi 411/IV.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207,
ali na blagajni podjetja.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001 ob 10. uri.

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: avan-
sa ni, plačilni rok 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): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 0–66 točk,
– rok dobave 0–5 točk,
– reference 0–9 točk,
– podpora 0–20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Aleš
Selič, univ. dipl. inž. el., tel. 420-14-06.

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

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

Elektro Celje, d.d., Celje

Št. 046/01 Ob-45711
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasil-

ska enota Krško.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 19,

8270 Krško, tel. +386-7-48-805-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko

vozilo GVC 24/50 1+2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Poklicne
gasilske enote Krško, Tovarniška 19, 8270
Krško. Dodatne informacije o razpisni do-
kumentaciji posreduje Stanislav Dvoršek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, vključno do 8. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 5.000 SIT na žiro račun
51600-603-31247.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Poklicna gasilska
enota Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 5. 2001 ob 11. uri, na sedežu
naročnika.

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

– bančna garancija v višini 10% od po-
nudbene vrednosti. Trajanje bančne garan-

cije za resnost ponudbe ne more biti krajša
od trajanja veljavnosti ponudbe,

– bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% od vre-
dnosti pogodbe za čas garancijske dobe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik pod pogoji, ki
veljajo za proračunske porabnike.

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: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, rok dobave 30%, plačilni pogoji 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovnik med 7.
in 13. uro, pri Dvoršek Stanislavu, tel.
07/48-805-30.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 3. 2001.

Javni zavod
Poklicna gasilska enota Krško

Št. 046/01 Ob-45712
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasil-

ska enota Krško.
2. Naslov naročnika: Tovarniška 19,

8270 Krško, tel. +386-7-48-805-20.
3. (a) Vrsta in količina blaga: interven-

cijske zaščitne gasilske obleke; 46 enot.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu Poklicne
gasilske enote Krško, Tovarniška 19, 8270
Krško. Dodatne informacije o razpisni do-
kumentaciji posreduje Stanislav Dvoršek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 13. ure, vključno do 26. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo v viši-
ni 2.500 SIT na žiro račun
51600-603-31247.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 4. 5.
2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod Poklicna gasilska
enota Krško, Tovarniška 19, 8270 Krško.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 5. 2001 ob 11. uri, na sedežu
naročnika.

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

– bančna garancija v višini 5% od po-
nudbene vrednosti. Trajanje bančne garan-
cije za resnost ponudbe ne more biti krajša
od trajanja veljavnosti ponudbe,

– bančna garancija za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 5% od vredno-
sti pogodbe za čas garancijske dobe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik pod pogoji, ki
veljajo za proračunske porabnike.

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: ni dodatnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2001, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe 20. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, rok dobave 30%, plačilni pogoji 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovnik med 7.
in 13. uro, pri Dvoršek Stanislavu, tel.
07/48-805-30.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 3. 2001.

Javni zavod
Poklicna gasilska enota Krško

Št. 172/2001 Ob-45717
1. Naročnik: JZ Radiotelevizija Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

deokaset.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop: videokasete formata Betacam
SP, Digital Betacam in DVC kasete – ca.
35.040 kosov,

2. sklop: videokasete DVCPRO – ca.
4.640 kosov,

3. sklop: videokasete VHS – ca. 25.900
kosov.

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek juni-
ja 2001 do junija 2003.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 27. 3. 2001
dalje med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaks in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski, na račun pri APP, Ljubljana, na račun
št. 50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa) in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja.

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki na faks št. 457-21-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno do
24. 4. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. 172/2001 – video-
kasete. Na kuverti mora biti napisan polni
naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2001 ob 10. uri v veliki sejni
sobi 52/V – 5. nadstropje, RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
menica ali bančna garancija za resnost
ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi
poziv, veljavna do podpisa pogodbe v
višini:

– za 1. sklop 300.000 SIT,
– za 2. sklop 100.000 SIT,
– za 3. sklop 100.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do podpisa pogodbe; predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 3. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji – ekonomska cena, pla-
čilni pogoji, tehnična ustreznost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanih količin in vrednosti, odvisno od
razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico do razveljavi-
tve razpisa oziroma da ne izbere nobenega
ponudnika, v primeru, da ne prejme zado-
voljivih ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 3. 2001.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. JN-1/13-1108 Ob-45721
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Be-

gunje.
2. Naslov naročnika: Begunje 55,

4275 Begunje na Gorenjskem, tel.
04/533-33-15, faks 04/530-72-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: lahko ku-
rilno olje EL.

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

4. Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na
Gorenjskem .

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo  in  dodatne  informacije:  Psihi-
atrična bolnišnica Begunje – tajništvo,
Mojca Erlah 04/533-33-15; dodatne
informacije na tel. 04/533-33-15, Franc
Debeljak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 30. 3. 2001 do
20. 4. 2001; vsak delovni dan (ne v sobo-
to) med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (z DDV) na ŽR:
51540-603-31525.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Psihiatrična bolnišnica Begu-
nje, Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje
na Gorenjskem, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2001 ob 12. uri, v Psihiatrič-
ni bolnišnici Begunje, I. nadstropje, sejna
soba.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 5. 2001, sprejem
odločitve previdoma 25. 4. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
v smislu 26. člena ZJN je 17,300.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 3. 2001.

Psihiatrična bolnišnica Begunje
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Št. 402-30/01-1 Ob-45732
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-06,
faks 01/306-17-44.

3. Vrsta in količina blaga: avtomatski
dvižni stebrički z daljinskim nadzorom
za zapiranje pešpoti z montažo (6x).

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

riantnih ponudb ni.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka oziroma trajanje dobave in mon-
taže: 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: MOL, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne slu-
žbe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, Teja
Šuklje, tel. 306-17-23.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od 2. 4. 2001 do
25. 4. 2001, vsak dan od 8. do 12. ure,
25. 4. 2001 pa do 8. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT, ki jo zainte-
resirani ponudniki plačajo na ŽR:
50100-630-810108, sklic 00-021-0000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pre-
dložiti do 25. 4. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe in promet, Trg mladinskih delov-
nih brigad 7, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2001
ob 8.30, v prostorih Mestne občine Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
ske javne službe in promet, Trg MDB 7,
1000 Ljubljana – kletni prostori.

10. Navedba finančnih zavarovanj:
– bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini 5% od dobave blaga,
– bančno garancijo za dobro izvedbo po-

sla v višini 10% od dobave blaga.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali

sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41.–43. členu Zakona o javnem
naročilu: določa razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

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

– cena 50,
– plačilni pogoji 20,
– garancije 30.

16. Morebitne druge informacije: dolo-
ča razpisna dokumentacija.

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 21. 3. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Ob-45753
1. Naročnik: Center za usposabljanje,

delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: 2393 Črna na Ko-

roškem, Center 144, faks 02/870-40-20,
tel. 02/870-40-28.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. lahko kurilno olje,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. jajca,
4. sveže meso:

1. svinjsko in goveje,
2. ribe,
3. perutnina,

5. mesni izdelki,
6. sveže sadje in zelenjava,
7. zmrznjena zelenjava, sladoled,
8. kruh in pekovski izdelki,
9. brezalkoholne pijače,
10. splošno prehrambeno blago.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje za en posa-
mezni sklop v celoti ali več sklopov zahteva-
nega blaga.

Ocenjena vrednost naročila je
71,900.000 SIT (vrednost ne vsebuje dav-
ka na dodano vrednost).

Posamezne letne vrednosti blaga so:
1. lahko kurilno olje: 15,000.000 SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: 8,800.000

SIT,
3. jajca: 700.000 SIT,
4/1 svinjsko in goveje meso: 7,500.000

SIT,
4/2 ribe: 300.000 SIT,
4/3 perutnina: 2,500.000 SIT,
5. mesni izdelki: 6,500.000 SIT,
6. sveže sadje in zelenjava: 7,600.000

SIT,
7. zmrznjena zelenjava, sladoled:

1,400.000 SIT,
8. kruh in pekovsko pecivo: 6,200.000

SIT,
9. brezalkoholne pijače: 2,400.000 SIT,
10. splošno prehrambeno blago:

13,000.000 SIT.
4. Kraj dobave: sukcesivna dobava v

prostore naročnika – CUDV Črna na Koro-
škem, Center 144.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne 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.

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 do-
kumentacijo je moč zahtevati pri Moličnik
Branki na naslovu naročnika od 8. do 12.
ure, do 23. 4. 2001, s potrdilom o vplačilu
stroškov razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba je Moličnik Branka, ek.,
tel. 02/870-40-28.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 15.000 SIT na žiro ra-
čun CUDV Črna na Koroškem, Center 144,
št. 51830-603-33012, ali na blagajni na-
ročnika.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 4. 2001.

Ponudbe je treba predložiti do 30. 4.
2001 do 12. ure, pri vodji splošne in finan-
čne službe.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem, Center 144,
2393 Črna na Koroškem.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v zbornici cen-
tra dne 7. 5. 2001 ob 11. 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
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
morajo ponudbi priložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv,
v višini 10% ponudbene vrednosti. Bančno
garancijo je potrebno predložiti v primeru,
da je ponudbena vrednost v komulativi višja
od 25 mio SIT. Bančna garancija mora biti
veljavna do 10. 10. 2001.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudbo lahko predloži skupina izvajalcev, go-
spodarska družba, samostojen podjetnik, ki
je registriran in ima ustrezne kvalifikacije za
izvajanje dobav blaga, ki je predmet javne-
ga razpisa.

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

– 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

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudnik ne more
umakniti ponudbe od dne, ko se odpre, pa
do 6. 9. 2001. Naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri najkasneje do 31. 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,
plačilni rok. Merila so podrobno prikazana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudbe morajo biti predložene v
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zapečatenih ovojnicah, morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba”
in številko objave javnega razpisa, navedbo
predmeta naročila – skupine. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 3. 2001.

Center za usposabljanje,
delo in varstvo

Črna na Koroškem

Št. 87/2001 Ob-45789
1. Naročnik: Bolnišnica Topolšica.
2. Naslov naročnika: Bolnišnica Topol-

šica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, tel.
03/589-21-54.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano po skupinah:

1. meso in mesni izdelki: 16,000.000
SIT,

2. mleko in mlečni izdelki: 6,000.000
SIT,

3. kruh in pekovski izdelki: 2,500.000
SIT,

4. sadje in zelenjava (sveža): 5,000.000
SIT,

5. splošno prehrambeno blago:
a) krompir: 1,400.000 SIT,
b) jajca: 800.000 SIT,
c) olje: 900.000 SIT,
d) ostalo prehrambeno blago:

6,400.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje za dobavo po-
sameznega sklopa blaga, v 5. točki pa tudi
za podsklope (a, b, c in d).

Ocenjena vrednost naročila:
39,000.000 SIT.

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od maja
2001 do maja 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Bolnišnica To-
polšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica,
Marjeta Špec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 7. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT (v ceni je vklju-
čen DDV) na žiro račun št.
52800-603-39063.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Bolnišnica Topolšica, Topolši-
ca 61, 3326 Topolšica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2001 ob 12. uri, v jedilnici
Bolnišnice Topolšica (pri kuhinji).

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

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

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

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjeta Špec, 03/589-21-10.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 3. 2001.

Bolnišnica Topolšica

Št. 24/2001 Ob-45791
1. Naročnik: Zdravstveni dom Logatec.
2. Naslov naročnika: Notranjska c. 2,

1370 Logatec, tel./faks 01/75-42-650.
3. (a) Vrsta in količina blaga: medicin-

sko sanitetni in medicinsko potrošni ma-
terial po specifikaciji iz razpisne dokumen-
tacije, v vrednosti 22,500.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: Notranjska c. 2, 1370
Logatec.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 31. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Logatec, Notranjska c. 2, 1370 Lo-
gatec, tajništvo, Ivanka Tomazin, tel.
01/75-42-650.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2001
do 20. 4. 2001, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50110-603-54336, sklic na številko: 00
5158877, ali na blagajni ZD Logatec.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, No-
tranjska c. 2, 1370 Logatec, tajništvo ZD.

Ponudba mora biti označena: “Ne odpi-
raj – ponudba s številko objave tega razpisa
in z navedbo predmeta naročila”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001 ob 12. uri, v prostorih ZD
Logatec, pisarna direktorice.

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

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): ne.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji, dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki jih lahko dobijo na podlagi
pisne vloge.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 3. 2001.

Zdravstveni dom Logatec

Št. 120-06-450-1/01 Ob-45792
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 29,

1000 Ljubljana, tel. 01/586-39-00, faks
01/540-31-90.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava zastrupljenih vab (rodentici-
dov) za deratizacijo:

1. skupina: zastrupljene vabe – pelete,
ki spadajo v skupino z oznako “zdravju škod-
ljivo”, količina: 5.500 kg,

2. skupina: zastrupljene vabe – parafin-
ski bloki, ki spadajo v skupino z oznako
“zdravju škodljivo, količina: 2.000 kg.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelj se lahko poteguje za naročilo za
vsako od razpisanih skupin ali za obe razpi-
sani skupini skupaj.

4. Kraj dobave: ZZV Ljubljana, Zaloška
29, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 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: Zavod za
zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29,
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 17, kon-
taktna oseba je Helena Igličar, od ponede-
ljka do petka od 8. do 14. ure, tel.
01/586-39-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 5. 2001,
vsak delavnik med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT (v znesku je
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
50102-603-48480, sklic 22032001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana, Zaloška 29, Ljubljana, soba 17/I,
pri Heleni Igličar.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001 ob 13.30, v sejni sobi št.
18/I, na naslovu naročnika.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. 6. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 10. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena ponder 0,5; ostali faktorji ocene
0,5 (rok plačila – ponder 0,4, dobavni rok
– ponder 0,6). Podrobnejša razlaga upora-
be meril 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: 22. 3. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 233 Ob-45802
1. Naročnik: Zavod za duševno in živ-

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

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

in mazila v vrednosti 13 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantna ponudba ni sprejemljiva.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe, za dobo 12 mesecev z mož-
nostjo podaljšanja .

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, tel. 01/24-16-200, faks
01/24-16-213, kontaktna oseba je Rov-
šek Miro 01 2416 215.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): 10.000 SIT (DDV je vključen), na ŽR
ZTI št. 50101-603-50267, sklic na št.
50015-233.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 5. 2001 ob 11. uri, v Zavodu Hrasto-
vec-Trate, Hrastovec 22, Lenart.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 3. 2001.

Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec-Trate

Ob-45805
1. Naročnik: Vrtec Otona Župančiča,

Parmska 41, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Otona Žu-

pančiča, Parmska 41, 1000 Ljubljana, tel.
01/548-02-02, 524-88-48, faks
01/548-02-03.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Otona Župančiča,

Parmska 41, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Otona
Župančiča, Parmska 41, 1000 Ljubljana –
v tajništvu vrtca, dodatna pojasnila in infor-
macije glede živil ponudniki dobijo pri Anki-
ci Maglič, Majdi Voler in ravnateljici Majdi
Štih, tel. 01/548-02-02, 524-88-48, faks
01/548-02-03.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 7. 5. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu vrtca od 31. 3. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
vrtca, št. 50103-603-45590.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Otona Župančiča, Parm-
ska 41, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 5. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Vrtca Otona Župančiča, Parmska 41, 1000
Ljubljana.

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

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

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

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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

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

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

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

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3, ali v primeru, da
ima odprt račun pri poslovni banki mnenje
oziroma izkaze o poslovanju, izdanega naj-
več 30 dni pred zaključkom razpisnega ro-
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ka; samostojni podjetnik priloži davčno na-
poved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

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

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 3. 2001.
Vrtec Otona Župančiča

Ob-45808
1. Naročnik: Osnovna šola Ketteja in

Murna, Koširjeva 2, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ket-

teja in Murna, Koširjeva 2, 1000 Ljubljana,
tel. 01/52-44-401 faks 01/52-44-375.

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

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

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

ter sadje,
6. sadni sokovi in sirupi,
7. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
8. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Ketteja in

Murna, Koširjeva 2, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Ketteja in Murna, Koširjeva 2, 1000 Ljublja-
na – v tajništvu šole, dodatna pojasnila in
informacije ponudniki dobijo pri Blaženki
Alič – vodji šolske prehrane ali pri ravnatelju
Antonu Bizjaku.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 5. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 31. 3. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50103-603-45111.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 9. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Ketteja in Murna,
Koširjeva 2, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 5. 2001 ob 10. uri v prostorih
Osnovne šole Ketteja in Murna, Koširjeva
2, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

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

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

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

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziro-
ma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30
dni pred zaključkom razpisanega roka; sa-
mostojni podjetnik priloži davčno napoved z
bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo
leto; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem
dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

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

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 3. 2001.
Osnovna šola Ketteja in Murna

Ljubljana

Št. 008/01 Ob-45816
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana, tel. +386-1-58-75-200,
faks +386-1-52-46-480.

3. (a) Vrsta in količina blaga: analiza-
tor za žveplo.

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

4. Kraj dobave: Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, d.o.o.

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

zaključka ali trajanje dobave: dobavljeno v
60 dneh od podpisa pogodbe, predviden
datum sklenitve pogodbe 5. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna To-
plarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana, Oddelek za ekonomiko in javna na-
ročila, I. nad., soba 29, kontaktna oseba je
Jasmin Rebselj, tel. +386-1-58-75-247, faks
+386-1-58-75-217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure (v tiskani obliki ali na disketi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 4.760 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504,
s pripisom “JR – Nabava analizatorja za žve-
plo”. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu in potr-
dilo o davčnem zavezancu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
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bo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad., soba 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 8. 5. 2001 ob
11. uri, v sejni sobi naročnika.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
bavi blaga, v 15. dneh po izstavitvi računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 6. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 23. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 75 točk; reference do 15 točk; dobavni
rok do 5 točk; certificiran sistem kakovosti
5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-45825
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

6230 Postojna, tel. 05/72-80-700, faks
05/72-80-780.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za Kulturni dom v
Postojni.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7. do
30. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Po-
stojna, Oddelek za okolje, prostor in urbani-
stično načrtovanje, Ljubljanska 4, 6230 Po-
stojna, kont. oseba Zora Obreza, tel.
05/72-80-784 in dodatne informacije: Ar-
hitekta, d.o.o., Nova Gorica, kont. oseba
Igor Mervič, d.i.a., tel. 05/33-33-990.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT s položnico na
račun št. 52200-630-61215, Občina Po-
stojna.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Postojna, tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba,
oprema KD Postojna”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 5. 2001 ob 12. uri, Postojna, Trg
padlih borcev 5, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti garancijo za re-
snost ponudbe v višini 10% od vrednosti
naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki morajo za priz-
nanje sposobnosti predložiti k ponudbi do-
kumentacijo in dokazila, zahtevana z razpi-
sno dokumentacijo.

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

– ponudba mora veljati 60 dni od odpi-
ranja ponudb,

– datum odločitve o izbiri izvajalca pred-
vidoma do 22. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– način plačil in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– reference pri izvajanju podobnih del,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naroči-
ti manjši obseg del od razpisanega, ali od-
stopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje po-
godbenega zneska. V obeh primerih ponu-
dniki nimajo pravice do odškodnine iz tega
naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Postojna

Št. 5 Ob-45828
1. Naročnik: Osnovna šola Radenci,

Radgonska c. 10, 9252 Radenci.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ra-

denci, Radgonska c. 10, 9252 Radenci,
tel. 02/566-91-11, faks 02/565-10-17.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,

6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Radenci,

Radgonska c. 10, 9252 Radenci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 30. 6. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Radenci, Radgonska c. 10, 9252 Radenci
– v tajništvu šole, dodatna pojasnila in infor-
macije glede živil ponudniki dobijo v tajniš-
tvu šole, tel. 02/566-91-11, na pravna vpra-
šanja pa bo pojasnila dajala Breda Razdev-
šek, univ. dipl. jur., na tel. 01/439-16-30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 4. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 31. 3. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole, št. 51910-603-30624.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 4. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Radenci, Rad-
gonska c. 10, 9252 Radenci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Radenci, Radgonska c. 10,
9252 Radenci.

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

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

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

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

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

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),
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3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s po-
slovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priloži po-
trdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in
samostojni podjetniki),

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3, ali v primeru, da
ima odprt račun pri poslovni banki, mnenje
oziroma izkaze o poslovanju, izdanega naj-
več 30 dni pred zaključkom razpisanega
roka; samostojni podjetnik priloži davčno
napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha
za preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o
katastrskem dohodku,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

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

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

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 3. 2001.
Osnovna šola Radenci

Ob-45829
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

3320 Velenje, tel. 03/899-54-00, faks
58-66-039.

3. (a) Vrsta in količina blaga: avtomat-
ski selektivni biokemični analizator.

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

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

variantna ponudba ni možna.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 8 do 10 te-
dnov od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Velenje, Plansko analitska služba,
Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320 Vele-
nje, oddaja in prevzem razpisne dokumen-
tacije, dodatne informacije samo pisno na
kontaktno osebo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR
52800-603-39042.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Velenje, plan-
sko analitska služba, Vodnikova 1, 3320
Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Zdravstvenega doma Velenje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pod-
pisana bianko menica.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: brezo-
brestno odplačevanje v treh enakih obro-
kih.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 8. 2001, naročnik bo sprejel sklep
o izbiri predvidoma do 7. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ne prednosti 40 točk, cena in plačilni pogoji
30 točk, poprodajne storitve in tehnična po-
moč 30 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: aparat mora biti nov.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Zdravstveni dom Velenje

Št. 192363 Ob-45830
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov  naročnika:  Celje,  Vrunčeva

2a, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 110 kV
oprema:

– ločilnik 123 kV – 6 kom, ločilnik z
ozemljitvenimi noži 123 kV – 2 kom,

– odklopilnik – tropolni 123 kV – 2 kom,
odklopnik – enopolni 123 kV – 1 kom,

– kombinirani merilni transformator
123 kV – 12 kom.

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

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe – 5 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/420-14-77, v sobi 411/IV.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve, v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50700-601-10238, sklic na številko 1207,
ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 8. 5. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 5. 2001 ob 10. uri.

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: avan-
sa ni, plačilni rok 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): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 0–70 točk,
– rok dobave 0–10 točk,
– reference 0–15 točk,
– plačilni pogoji 0–5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Alojz
Maček, univ. dipl. inž. el., tel. 420-13-49.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Elektro Celje,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Celje

Št. 6/01-3 Ob-45826
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna 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: nabava
slikovnega RTG aparata.

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

4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice
– rtg oddelek.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 30. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne
informacije o naročilu dobite pri direktorju
bolnišnice Tonetu Zorju, univ. dipl. soc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka od 8. do 14. ure, tel.
07/466-81-06, faks 07/466-81-10, po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Do-
kumentacija je na voljo po predhodnem do-
kazilu 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 aparat.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje 7. 5.
2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pri-
pisom: “Ne odpiraj, JN RTG aparat”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
bolnišnice Brežice – uprava.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z Navodilom o vrstah finančnih zavaro-
vanj, Ur. l. RS, št. 43 z dne 24. 5. 2000,
stran 5820 in 5821.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb, predvidoma do 25. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dna v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost naročila 15,5 mio
SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 3. 2001.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 6-OD/2001 Ob-45846
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d..
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

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

(a) Vrsta in količina blaga: dobavo in
potisk bombažnih izdelkov: a) majica
kratek rokav, majica polo kratek rokav,
majica polo dolg rokav, bombažni pulo-
ver, b) brezrokavnik. 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:
ponudnik lahko posreduje ponudbo za ce-
lotno naročilo (A. in B.) ali za posamezne
sklope (A. ali B.).

4. Kraj dobave: skladišče naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: prva dobava
vseh posameznih vrst izdelkov znaša 20%
celotne količine v 30 dneh od podpisa po-
godbe oziroma od prejema naročila in pre-
dložitve filma z oblikovalsko zasnovo za tisk
oziroma vezenje. Najmanjša nadaljna količi-
na naročila katerekoli vrste izdelka v enaki
barvi in enakem potisku ali vezenju na od-
poklic znaša 100 kom. Dobavitelj bo doba-
vil zahtevano blago v skladišče naročnika v
7 delovnih dneh po prejemu naročila in fil-
ma z oblikovalsko zasnovo za tisk oziroma
vezenje.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
ko dvigne razpisno dokumentacijo Službi za
javno naročanje (drugo nadstropje poslov-
ne zgradbe Telekom Slovenije, d.d., Ciga-
letova 10, Ljubljana, soba 218). Ob dvigu
razpisne dokumentacije zainteresirani po-
nudniki navedejo davčno in matično števil-
ko ter telefonsko in telefaksno številko kon-
taktne osebe ponudnika. Naročnik bo po-
nudniku posredoval razpisno dokumentaci-
jo po pošti, če ponudnik posreduje tako
zahtevo, skupaj z vsemi podatki, po faksu
št. 01/433-04-43. Stroške pošiljanja plača
ponudnik.

(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 potre-
bno predložiti ponudbo: naročnik mora po-
nudbe prejeti najkasneje do 14. 5. 2001
do vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Ciga-
letova 10, Služba za javno naročanje, 2.
nadstropje, soba 218.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 5.
2001 ob 12. uri v prostorih naročnika v
sobi 601 v 6. nadstropju poslovne zgradbe
Telekom Slovenije, d.d. na Cigaletovi 15,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: na-
ročnik kot garancijo za resnost ponudbe
zahteva bančno garancijo v višini 200.000
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 60 dni od

datuma prevzema oziroma izstavitve ra-
čunov.

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: v skladu z zahtevami raz-
pisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 8. 2001, ponudniki pa bodo odloči-
tev o sprejemu ponudbe prejeli najkasneje
22. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merili
za izbiro najugodnejše ponudbe sta:

1. cena: do 90 točk
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena z

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

2. reference: do 10 točk
Referenca, potrjena s strani naročnika z

najvišjo skupno vrednostjo dobave bo oce-
njena z 10 točkami, ostale pa proporcional-
no glede na najvišjo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 16/2001 Ob-45847
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, 01/291-29-21.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarniška

oprema: mize, stoli, čajna kuhinja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

sklop A – mize,
sklop B – stoli,
sklop C – čajna kuhinja.
4. Kraj  dobave:  Ljubljana,  Kolodvor-

ska 11.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum  začetka  in  predvideni  da-

tum  zaključka  ali  trajanje  dobave:
vključno z montažo v 30 dneh po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice, Center za nabavo, Trg OF 6/I, Taj-
ništvo, tel. 01/291-21-66, faks
01/291-29-21.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 5. 2001 do
14. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Trg OF 6/I,1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 5. 2001, ob 10. uri, Kolodvorska
11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni plačilni rok 60 dni po dobavi in mon-
taži.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 7. 2001, predvide-
ni izbor do 20. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
garancija, kvaliteta.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: faks 01/291-29-21.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 8 - JN/2001 Ob-45848
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

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

3. (a) Vrsta in količina blaga:
hematološki analizator.

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

4. Kraj dobave: Bolnišnica Golnik -
KOPA.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
do konca junija 2001.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2001
med 8. in 12. uro.

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 5. 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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po oddaji, predvideni datum
odločitve je 18. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
1-10 točk, plačilni pogoji 0 - 5 točk,
garancijski rok 1 - 3 točke, dobavni rok 1 -
2 točki.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Št. 8 - JN/2001 Ob-45849
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: endo-
bronhialni ultrazvok.

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

4. Kraj dobave: Bolnišnica Golnik -
KOPA.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
junij l 2001.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 4. 2001
med 8. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 5. 2001 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5 2001 ob 12. uri v sejni sobi na
upravi.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni po oddaji, predvideni datum odlo-
čitve je 25. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
1-10 točk, plačilni pogoji 0 - 5 točk, garan-
cijski rok 1 - 3 točke, dobavni rok 1 - 2
točki.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Bolnišnica Golnik - KOPA

Št. 404-08-21/01-2 Ob-45852
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, faks
01/431-81-64.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
3.1 Briketi za aktivne pse 19.500 kg
Briketi morajo vsebovati:
– od 25 do 32 g surovih beljakovin v

100 g hrane,
– od 12 do 18 g surovih maščob v 100 g

hrane,
– od 40 do 47 g ogljikovih hidratov v

100 g hrane,
– od 2 do 6 g surovih vlaknin v 100 g

hrane,
– od 330 do 380 cal prebavljive energi-

je v 100 g hrane.
Briketi ne smejo vsebovati zdravju škod-

ljivih snovi.
Embalaža mora vsebovati navodila za

uporabo in sestavo hrane.
3.2 Briketi za mladiče 4.000 kg
Briketi za mladiče morajo vsebovati:
– od 26 do 32 g surovih beljakovin na

100 g hrane,
– od 16 do 21 g surovih maščob na

100 g hrane,
– od 7 do 8 g surovega pepela na 100 g

hrane,
– od 1 do 2 g surovih vlaken na 100 g

hrane,
– od 30 do 40 g brezdušičnih izvlečkov

na 100 g hrane.
Briketi ne smejo vsebovati zdravju škod-

ljivih snovi.
Embalaža mora vsebovati navodila za

uporabo in sestavo hrane.
3.3 Konzerve za aktivne pse 3.168 kg
Konzerve za aktivne pse morajo vsebo-

vati:
– od 8 do 10 g beljakovin na 100 g

hrane,
– od 6 do 10 g maščob na 100 g hrane,
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– od 1 do 3 g pepela na 100 g hrane,
– od 0,3 do 1 g vlaknin na 100 g hrane.
Konzerve na smejo vsebovati zdravju

škodljivih snovi.
3.4 Konzerve za mladiče 800 kg
Konzerve za mladiče morajo vsebovati:
– od 7 do 10 g surovih beljakovin na

100 g hrane,
– od 8 do 12 g surovih maščob na 100 g

hrane,
– od 1 do 2 g surovega pepela na 100 g

hrane,
– od 0,3 do 1 g surovih vlaknini na 100 g

hrane.
Konzerve na smejo vsebovati zdravju

škodljivih snovi.
3.5 Dodatki za pse (kosti, goveji vam-

pi, sušeni kožni izdelki) 480 kg.
Dodatki morajo biti veterinarsko pregle-

dani in higiensko neoporečni. Ne smejo vse-
bovati zdravju škodljivih substanc.

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

4. Kraj dobave:
Dobava hrane je sukcesivna na nasled-

nje lokacije:
– 157. LOG.B. – EVŠVP, Primoži, tel.

01/8361-821,
– 157.LOG.B.- skladišče Ugar, Ribnica,

tel. 01/8361-821,
– 1.BR.SV – ODSD, Škrilj, tel.

01/8940-185, 8940-292,
– 17.BVP, Ljubljana-Dovjež, tel.

01/4324-017,
– 346.ČVP., Celje, tel. 03/5482-791,
– 827.ČVP, Postojna, tel.

05/7265-132,
– 157.LOG.B., Borovnica,

01/7547-021,
– 220.OBOVTP, Moretini, tel.

05/6549-712,
– Mornariški odred, Ankaran, tel.

05/6528-118,
– 16.BNZP, Ljubljanski vrh, tel.

01/7556-130,
– 16.BNZP, Oljska gora, tel.

01/4712-765,
– 323.OVTP, Črnomelj, tel. 07/

351-910,
– Gorška šola, Pokljuka, tel.

04/5312-016,
– 1.BR.SV. – 10 BMS, Vojašnica FRS,

tel. 01/585-6111.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanja do-
bave predvidoma od junija 2001 do junija
2002 z možnostjo podaljšanja do junija
2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, rad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-82 in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, 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 27/2001) na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumenta-
cijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje po-
datke: navedbo polnega naslova ponudni-
ka, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko) ter potrdilo o registraciji, če ste
davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 4. 5. 2001,
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, pre-
vzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
27/2001 - Hrana za pse“

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 8. 5. 2001 ob 9. uri na
naslovu: Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko, Kardljeva ploščad 24, 1000 Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 25,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garan-
cijo za dobro izvedbo pogodbenih obvez-
nosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
25,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna, v obdobju začasnega financiranja pa
90 dni.

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: /

Posebni pogoji naročnika:
1. Ponudnik ne sme imeti blokiranega

žiro računa v preteklih 6. mesecih do vstev-
ši sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti.

2. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa, v obdobju začasnega fi-
nanciranja pa 90 dni.

3. Dostava blaga je na odjemna mesta v
času od 7. do 15. ure, najkasneje v treh
dneh od prejema naročila naročnika.

4. Rok trajanja blaga ob prevzemu ne
sme biti krajši od 4. mesecev.

5. Ponudnik mora imeti v prodajnem pro-
gramu dietno hrano in priložiti sestavo diet-
ne hrane.

6. Ponudnik mara priložiti certifikat, ki
ga izda pooblaščeni organ ali druga organi-
zacija za nadzor kakovosti, s katerim potrdi
skladnost izdelkov oziroma storitev z zahte-
vanimi tehničnimi specifikacijami naročnika.

7. Ponudnik mora priložiti podatke o
najvažnejših pogodbah na področju javne-
ga naročila in podatke o tehničnih zmoglji-
vostih.

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

do dokončne izvedbe posla, odločitev pred-
vidoma do 28. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposob-
ljenost in sposobnost bodo ocenjeni na pod-
lagi ponujenega predračuna.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za obrambo

Št. 235 Ob-45853
1. Naročnik: ZTI – Zavod za tehnično

izobraževanje.
2. Naslov naročnika: Langusova 21,

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

promocijskega gradiva v vrednosti
6,000.000 SIT.

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

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 katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, tel.
01/24-16-200, faks 01/24-16-213, kon-
taktna 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: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-235.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 5. 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: 9. 5. 2001 ob 14. uri, v prostorih
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši ponudnik.
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16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kontaktna oseba Miro Rovšek,
01/241-62-15.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

ZTI – Zavod za tehnično
izobraževanje, Ljubljana

Št. 234 Ob-45854
1. Naročnik: Osnovna šola Brinje Gro-

suplje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 40a,

1290 Grosuplje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira do-

bavitelja prehrambenega blaga v vredno-
sti 15,200.000 SIT.

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

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 dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
tehnično izobraževanje, Langusova 21,
Ljubljana, tel. 01/24-16-200, faks
01/24-16-213, kontektna 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: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI, št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-234.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 5. 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: 9. 5. 2001 ob 12.30, v prostorih
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21, Ljubljana.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejši 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: 24. 3. 2001.

OŠ Brinje, Grosuplje

Št. 22/B Ob-45857
1. Naročnik: Pošta Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 353 ko-

sov čelad za mopediste.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: centralno skladišče Ma-
ribor in centralno skladišče Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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: Sektor za na-
bavo in investicije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, za razpisno
dokumentacijo – čelade za mopediste, št.
računa 51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2001 ob 9. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema.

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: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, 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; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od trikrat-
ne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja;
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmo-
gljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke, gle-
de zahtev iz te točke; da čelade za mopedi-
ste izpolnjujejo tehnične zahteve iz razpisa,
da je predložen obrazec izjave, da spreje-
ma pogoje iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
30 točk, garancijski rok 4 točke in ocena
testiranja 16 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 8/B Ob-45858
1. Naročnik: Pošta Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 302 kosa

poštnih mopedov in 302 kosa torb za
poštne mopede.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
da, ponudba je lahko samo za poštne mo-
pede in samo za torbe za poštne mopede
ali pa je ponudba za oboje skupaj.

4. Kraj dobave: po poslovnih enotah
Pošte Slovenije.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava v II. in III. kvartalu.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za na-
bavo in investicije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, za razpisno
dokumentacijo – mopedi, št. računa
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2001 ob 12. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema.

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: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, 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
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opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od trikrat-
ne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja;
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmo-
gljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke, gle-
de zahtev iz te točke; da je predložil izjavo,
da poštni mopedi in/ali torbe za poštne mo-
pede izpolnjujejo tehnične karakteristike, ki
jih zahteva naročnik, da je predložen obra-
zec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: za poš-
tne mopede: cena 30 točk, servisna mreža
v RS 10 točk, garancijska doba 4 točke in
ocena testiranja 20 točk; za torbe za poštne
mopede cena 30 točk, ocena testiranja 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 19/B Ob-45859
1. Naročnik: Pošta Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 60 ko-

sov lahkih dostavnih vozil, 16 kosov
srednjih dostavnih vozil, 4 kosi osebnih
vozil.

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

4. Kraj dobave: po poslovnih enotah
Pošte Slovenije.

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

zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh
od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za na-
bavo in investicije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, za razpisno
dokumentacijo – kuverte, št. računa
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slom-
škov trg 10, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2001 ob 11. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prevzema.

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: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, 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; da je poravnal davkov, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od trikrat-
ne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja;
da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmo-
gljivostmi; da ni dal zavajajoče podatke, gle-
de zahtev iz te točke; da je predložil izjavo,
da oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve,
da so vozila homologirana v skladu s pred-
pisi Republike Slovenije, da je predložen
obrazec izjave, da sprejema pogoje iz razpi-
sne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena 30
točk, izpolnjevanje tehničnih karakteristik 30
točk, brezplačno izobraževanje mehanikov
10 točk in servisna mreža v RS 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1/2001 Ob-45861
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/25-23-300, faks
02/23-55-316.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

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

4. Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Slomškov trg 15, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 8. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Računalniški center Univerze v Mari-
boru, Slomškov trg 15, Maribor, Maruša
Belšak, tel. 02/23-55-300.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 6.000 SIT – na žiro
račun Univerze v Mariboru, št.
51800-603-30869.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 9. uri, v prostorih Univerze v
Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 15. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ustreznost ponujene rešitve 30 točk,
– sposobnost in usposobljenost 30 točk,
– cena 40 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bila objavljena.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 3. 2001.
Univerza v Mariboru

Št. 19-1/01 Ob-45882
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor, tel. 02/321-25-66, faks
02/3311-533).

3. (a) Vrsta in količina blaga: sistem
za razvijanje rentgenskih slik pri dnev-
ni svetlobi.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 60 dni po
podpisu kupoprodajne pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna naro-
čila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig raz-
pisne dokumentacije: osebno ali po pošti
po predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije. Dodatne informa-
cije se zahtevajo pisno od Skupine za jav-
na naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
dne 7. 5. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486, s
pripisom za razpisno dokumentacijo-Si-
stem za razvijanje rentgenskih slik pri dnev-
ni svetlobi.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2001,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 8. 5. 2001, ob 11. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od datuma prevzema blaga.

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

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

1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije, za
ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodi-
šču, zadošča potrdilo o tem, da ni prene-
hal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni;

3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku v
zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba ali
upravna odločba, s katero mu je prepove-
dano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;

4. potrdilo, da je poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, zapadle do dneva dviga po-
trdila, ki ga izdajata pristojni davčni urad in
carinska uprava; potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni;

5. odločbo upravne enote oziroma dru-
gega pristojnega organa za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega naročila;

6. BON 1 in 2 ali BON 3, ki ga izdaja
APP ali podatke iz bilance uspeha in podat-
ke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON 2 ali
BON 3); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni;

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 ena-
ko 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 nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2. da ima:

– čiste prihodek od prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– čiste prihodke od prodaje, izkazane
po zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti;

7. da ponudnik ni dal zavajajočih po-
datkov;

8. da zagotavlja 100 % razpisanih vrst
blaga in storitev iz celotnega razpisa;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

10. da bo dostava opreme fco Splošna
bolnišnica Maribor – razloženo in montirano
na radiološki oddelek;

11. da zagotavlja celotno izvedbo inve-
sticije v roku 60 dni po podpisu kupopro-
dajne pogodbe;

12. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

13. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še najmanj deset let po izteku garancij-
ske dobe;

14. da zagotavlja odzivni čas servisa
osem ur po prejemu obvestila ter maksimal-
no 48 ur za dobavo rezervnih delov in od-
pravo napak;

15. da zagotavlja šolanje naročnikove-
ga strokovnega osebja na radiološkem od-
delku;

16. da ima CE certifikat s katerim izka-
zuje varnost, kakovost in uporabnost ponu-
jenega blaga v skladu s smernicami
93/42/EEC;

17. da nudi garancijo za dobavljeno
opremo in opravljene storitve najmanj 12
mesecev po izpolnitvi vseh pogodbenih ob-
veznosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 11. 2001, predviden čas odločitve
je dne 18. 5. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 1011/9-17 Ob-45894
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
merilnih senzorjev.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po sklopih, in sicer: A:
dobava napetostnikov 220 kV, B: dobava
tokovnikov 220 kV, C: dobava kombiniranih
napetostnikov – tokovnikov 220 kV, D: do-
bava napetostnikov 110 kV, E: dobava to-
kovnikov 110 kV, F: dobava tokovnikov 110
kV, G: dobava tokovnikov 110 kV, H: doba-
va napetostnikov – tokovnikov 110 kV.

4. Kraj dobave: enote Eles, d.o.o., skla-
dno s tehničnimi razpisnimi pogoji.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
do 30. 6. 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
Upravljanje prenosnega omrežja, IV. nad-
stropje stavbe RCV, soba 407, Sara Ravš,
dodatne informacije Kostja Skok.

(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: 25. 4. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnica Ka-
tarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 25. 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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

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

– 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
45 dni od dneva, določenega za dostavo
ponudb, predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe 10. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: stan-
dardna merila: skupna ponudbena cena
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(87%), pozitivne reference proizvajalca v EU
(10%), plačilni pogoji (3%), nadstandardno
merilo: tehnične prednosti (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: možnost kasnejšega nakupa dodat-
ne opreme po točki člena 110 ZJN.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. JN 07/01 Ob-45903
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža OPWR optičnega kabla na
daljnovodu DV 2 x 110 kV Hudo-Črno-
melj; odsek Gotna vas-Osojnik:

– dobava OPWR, montažnega mate-
riala, kabelskih spojk, kabelskih cevi in
končne kabelske opreme,

– montaža OPWR in končne kabel-
ske opreme z meritvami kabelskega si-
stema,

– projektna dokumentacija (PID).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vso razpisano opre-
mo in vsa dela, delnih ponudb ne bomo
upoštevali.

4. Kraj dobave: Gotna vas-Osojnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

eventuelne variantne ponudbe ne bodo
upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
pričetek je meseca junija 2001 in predvide-
ni datum zaključka je meseca septembra
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri
kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi št. 16 na naslovu Jav-
no podjetje Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 26. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 50.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 26. 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 cesta
56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 07/01 –
Ponudba za dobavo in montažo OPWR op-
tičnega kabla na daljnovodu DV 2 x 110 kV
Hudo-Črnomelj; odsek Gotna vas-Osojnik
– Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 4.
2001, ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju Javnega podjetja Elektro Ljubljana d.d.,
Slovenska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo 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
resnost 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 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:

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

2. veljavna odločbo-dovoljenje upravne-
ga organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, in ni starejše od 90 dni,

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

4. 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,

5. dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

6. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

8. izjava banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednosti (po pre-
dloženem vzorcu v RD),

9. BON 1, BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,

10. neodvisno revizijsko mnenje za zad-
nje poslovno leto ponudnika, ki je zaveza-
nec k reviziji, datum overovitve kopije le
tega ne sme biti starejši od 90 dni,

11. dokazilo o poravnanih davkih, pri-
spevkih in drugih obveznih dajatvah, v skla-
du s predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

12. Izjava ponudnika o obveznostih po
Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode
in o ugotavljanju skladnosti, o sposobnosti
dajanja tehničnih informacij, zagotovitvi ga-
rancij in servisiranju,

13. izjava ponudnika, da razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,

14. pogodba s podizvajalcem, oziroma
pogodba o skupnem nastopanju, če ponu-
dnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem
ali v obliki poslovnega sodelovanja,

15. pisne izjave vseh v svoji ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
obveznosti do njih,

16. dokazilo o strokovni usposobljeno-
sti kadrov in tehnični opremljenosti ponu-
dnika, oziroma njegovega podizvajalca, ki
bodo omogočili izvedbo naročila v razpisa-
nem roku,

17. terminski plan montaže OPWR na
DV 2 x 110 kV Hudo-Črnomelj; odsek Got-
na vas-Osojnik,

18. izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da bo v slučaju nevarnosti razpada omrežja
prekinil z deli in omogočil napajanje po ome-
njenem daljnovodu v času 1 ure,

19. potrjen vzorec pogodbe.
Starost dokumentov se šteje od dneva

odpiranja ponudb. Pridobitev dokumentov
pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 11
velja tudi za eventuelnega podizvajalca in
morajo biti predloženi v originalu ali notar-
sko overjene fotokopije, ustrezno žigosani
in podpisani.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70%

delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– reference dobavitelja kabla (5% delež),
– reference izvajalca montaže (7%

delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

(3% delež),
– izvedbeni rok za dokončanje del (10%

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 20. 4. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 26. 3. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 1/2001 Ob-45937
1. Naročnik: Dom Nine Pokorn-Grmo-

vje.
2. Poštni naslov, telefon, telefaks, elek-

tronski naslov naročnika: Pernovo 4/a,
3310 Žalec, tel. 03/57-28-120, faks
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03/57-28-068, e-mail: dom_nine_po-
korn.zalec@siol.net.

3. Vrsta in vrednost blaga: ocenjena
letna vrednost naročila je 61,875.000 SIT.

Posamezne vrednosti blaga:
A) Živila in material za prehrano:
1. Sadje in zelenjava, ocenjena vrednost:

5,413.000 SIT,
2. Kmetijski izdelki, ocenjena vrednost:

1,187.000 SIT,
3. Zamrznjena sadje in zelenjava, zamrz-

njeni mlečni izdelki, zamrznjene ribe, oce-
njena vrednost: 1,172.000 SIT,

4. Kruh in pekovsko pecivo, ocenjena
vrednost: 3,600.000 SIT,

5. Meso in izdelki iz mesa (razen perut-
nine), ocenjena vrednost: 8,514.000 SIT,

6. Mleko in mlečni izdelki, ocenjena vre-
dnost: 6,152.000 SIT,

7. Jajca, ocenjena vrednost: 467.000
SIT,

8. Konzervirano sadje in zelenjava, oce-
njena vrednost: 898.000 SIT,

9. Jušni koncentrati, začimbe, čaji, na-
mazi, kis in napitki, ocenjena vrednost:
2,582.000 SIT,

10. Splošno prehrambeno blago, oce-
njena vrednost: 8,707.000 SIT,

11. Perutnina in izdelki iz perutninskega
mesa, ocenjena vrednost: 2,942.000 SIT;

B) Čistila:
1. Pralna sredstva, ocenjena vrednost:

2,250.000 SIT,
2. Čistila splošno in sredstva za osebno

higieno, ocenjena vrednost: 3,581.000
SIT,

3. Sredstva za higieno bivalnih prosto-
rov, ocenjena vrednost: 460.000 SIT;

C) Kurilno olje:
1. Kurilno olje ekstra lahko el, ocenjena

vrednost: 13,950.000 SIT.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no ali posamezno podskupino ali za vse
skupaj.

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava v
Dom Nine Pokorn-Grmovje, Pernovo 4/a,
3310 Žalec.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka dobave: trajanje dobave je 36
mesecev. Predvideni datum začetka doba-
ve: 1. 6. 2001, predvideni zaključek doba-
ve: 31. 5. 2004.

7. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: tajništvo doma Nine Pokorn-Grmovje,
Pernovo 4/a, 3310 Žalec.

8. Čas, v katerem se lahko dvigne raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan med 8. in 9.
uro osebno ali po pošti po predhodnem
telefonskem dogovoru do 4. 5. 2001, s po-
trdilom o vplačilu za stroške priprave doku-
mentacije.

9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
potrebno plačati na žiro račun doma Nine
Pokorn-Grmovje št. 50750-603-36147,
sklicna št. 00-2001 v vrednosti 5.950 SIT z
že vštetim DDV ali na blagajni doma Nine
Pokorn-Grmovje. Račun bo izstavljen v roku
8 dni od plačila.

10. Datum in ura do katerega je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-

bno predložiti najkasneje do 4. 5. 2001 do
9. ure v tajništvo doma Nine Pokorn-Grmo-
vje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec.

11. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo potekalo v pro-
storih graščine doma Nine Pokorn-Grmo-
vje, Pernovo 4, 3310 Žalec, dne 4. 5. 2001
ob 10. uri.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

13. Pogoji financiranja in plačila: rok
plačila je 60 dni.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe pa je 10. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: za bla-
go skupine A) Živila in material za prehrano,
skupine B) Čistila, podskupine 1. in 2. ter
skupine C) Kurilno olje, je merilo najnižja
končna vrednost za posamezno skupino ozi-
roma podskupino. Izjema je skupina B) Či-
stila, podskupina 3. Sredstva za higieno bi-
valnih prostorov, kjer se kot merilo uporab-
ljata najnižja končna vrednost (50%) in ka-
kovost čistil (50%) podskupine.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Dom Nine Pokorn-Grmovje

Ob-45942
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, telefon: 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: meso in

mesni izdelki, perutnina in perutninski
izdelki ter ribe (skupaj 157.000 kg
letno).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celoten
predmet naročila ali po posameznih sklo-
pih. Sklopi predmeta javnega naročila so:

– 1. sklop: mlada govedina: 76.000 kg,
– 2. sklop: svinjina: 17.000 kg,
– 3. sklop: teletina: 3.000 kg,
– 4. sklop. konjsko meso: 1.500 kg,
– 5. sklop: zajčje meso: 1.500 kg,
– 6. sklop: mesni izdelki: 20.000 kg,
– 7. sklop: perutnina: 25.000 kg,
– 8. sklop: perutninski izdelki: 5.000 kg,
– 9. sklop: ribe: 8.000 kg.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-

na, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lo-
kacij dostave bo navedena v razpisni doku-
mentaciji).

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek
dobave avgust 2001, trajanje dobave eno
leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 7. 5. 2001.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana/1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. maj 2001 od 11. uri, v predavalni-
ci IV/1 nadstropje glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 7, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do 6. septembra 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du 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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. september 2001,
predvideni datum odločitve konec meseca
junija.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri me-
su je edino merilo cena, pri mesnih izdelkih
in perutninskih izdelkih pa sta merili za oce-
nitev ponudb dve: 1. ponudbena cena in 2.
kvaliteta – senzorična ocena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Klinični center Ljubljana

Ob-45972
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije

– Urad za priseljevanje in begunce.
2. Naslov naročnika: Riharjeva 38,

1115 Ljubljana, telefax (01) 28-33-647; te-
lefon (01) 28-33-581 ali (01) 28-33-662.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 526.000
litrov ekstra lahkega kurilnega olja –
ocenjena vrednost naročila 40,000.000
SIT.

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

4. Kraj dobave: nastanitveni centri za
osebe z začasnim zatočiščem: Črnomelj,
Ilirska Bistrica, Kozina, Ljubljana Vič, Po-
stojna.

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

zaključka ali trajanje dobave: maj 2001,
12 mesecev, z možnostjo enoletnega po-
daljšanja.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Riharjeva 38,
vodja naročila UPB.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
9. maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 50100-630-10014 s
sklicem 00 181514-402999 v znesku
10.000 SIT – kot namen nakazila vpisati
“plačilo razpisne dokumentacije” kurilno
olje JR-2-UPB/2001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo UPB, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. maj 2001, v sejni sobi UPB, ob
14. uri, Riharjeva 38, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 4%.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 dni po izstavitvi računa in opravlje-
ni dobavi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma od-
piranja, odločitev znana do 21. maja 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v razpisni dokumentaciji, ponudnik
mora ponuditi dobavo na vse razpisne loka-
cije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2001.

Vlada RS – Urad za priseljevanje in
begunce

Ob-45959
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije

– Urad za priseljevanje in begunce.
2. Naslov naročnika: Riharjeva 38,

1115 Ljubljana, telefax (01) 28-33-647; te-
lefon (01) 28-33-581 ali (01) 28-33-662.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila –
skupna vrednost naročila 60,000.000 SIT,
od tega.

sklop A) kruh in pecivo – vrednost
20,000.000 SIT,

sklop B) mleko in mlečni izdelki – vre-
dnost 22,000.000 SIT,

sklop C) ostala živila (ne vključuje
meso, sadje in zelenjavo) – vrednost
18,000.000 SIT.

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

pa samo na enega, vendar mora obvezno
ponuditi dobavo vsega blaga posameznega
sklopa v vse nastanitvene centre.

4. Kraj dobave: nastanitveni centri za
osebe z začasnim zatočiščem: Črnomelj,
Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kozina, Ljubljana
Vič, Postojna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2001,
12 mesecev, z možnostjo enoletnega po-
daljšanja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Riharjeva 38,
vodja naročila UPB.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 9.
maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 50100-630-10014 s
sklicem 00 181514-402999 v znesku
10.000 SIT – kot namen nakazila vpisati
“plačilo razpisne dokumentacije” živila
JR-1-UPB/2001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo UPB, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. maj 2001, v sejni sobi UPB, ob
15. uri, Riharjeva 38, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 4%.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 dni po prejemu zbirnega 15 dnev-
nega 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 Zako-
na o javnih naročilih: v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma od-
piranja, odločitev znana do 21. maja 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik se lahko prijavi na en ali
več sklopov vendar mora ponuditi dobavo v
vse razpisne lokacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 3. 2001.

Vlada RS – Urad za priseljevanje in
begunce

Št. 1/2001 Ob-46019
1. Naročnik: Javno podjetje Žale, d.o.o.,

Med hmeljniki 2, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Javno podjetje Ža-

le, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
tel. 01/437-32-03.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
zaščitnih sredstev in delovnih oblačil.

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

4. Kraj dobave: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
do 31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno podjetje Ža-
le, d.o.o., kontaktna oseba Mateja Zupan-
čič, soba št. 10, Med hmeljniki 2, Ljubljana,
tel: 437-32-03, faks 437-32-03.

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

Razpisna dokumentacija je proti dokazi-
lu v vplačilu stroškov razpisne dokumentaci-
je na razpolago do 3. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresi-
rani ponudnik plača z virmanom na žiro
račun št. 50103-601-23974, s pripisom
JR/2001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hme-
ljniki 2, 1000 Ljubljana, v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo
zaščitnih sredstev in delovnih oblačil“ in šte-
vilko te objave. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 2001 ob
10. uri, v sejni sobi št. 17 na sedežu naroč-
nika, Med hmeljniki 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
0,5% ponudbene vrednosti.

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 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: 31. 12. 2001/22. 5.
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Javno podjetje Žale, d.o.o.
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Ob-46032
1. Naročnik: Dom Lukavci p.o.
2. Naslov naročnika: Lukavci 9, 9242

Križevci pri Ljutomeru, tel. 02/58-88-420,
faks 58-88-444.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago, pralna in čistilna sredstva
in kurilno olje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov, za več sklopov ali za vse
skupaj:

1. sveže sadje in zelenjava,
2. meso in mesni izdelki,
3. rastlinska olja in margarina,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. slaščičarski izdelki,
6. mlevski izdelki,
7. testenine,
8. sveže perutninsko meso,
9. zamrznjena živila,
10. pralna sredstva,
11. konzervirano sadje, zelenjava in

ribe,
12. vložena zelenjava – rinfuza,
13. krompir,
14. splošno prehrambeno blago,
15. pijače,
16. prehrambeno blago,
17. čistilna in pomivalna sredstva,
18. mleko in mlečni izdelki,
19. mleko – rinfuza,
20. kurilno olje.
Ponudnik mora ponuditi blago po posa-

mezni skupini v celoti po pogojih in v skladu
z razpisno dokumentacijo.

4. Kraj dobave: Dom Lukavci p.o., Lu-
kavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in osebe, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Dom Lukavci
p.o., Lukavci 9, 9242 Križevci pri Lju-
tomeru, ekonom Nežič Miroslav, tel.
02/58-88-437.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT DDV;
virmansko na ŽR 51930-603-31114.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 9. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom Lukavci p. o., Lukavci 9,
9242 Križevci pri Ljutomeru. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z napi-
som “Ponudba – Ne odpiraj“ in številko Ura-
dnega lista RS, ter navedbo predmeta naro-
čila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 5. 2001 ob 8. uri v sejni sobi
Doma Lukavci p.o., Lukavci 9, razen za sku-
pino 20, ki bo istega dne ob 12. uri.

10. Navedbo finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
razpisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 30. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ekonom Nežič Miroslav.

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

18. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2001.

Dom Lukavci p.o.

Ob-46033
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. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
izdelkov črne metalurgije: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Sklopi:
1. cevi raznih profilov,
2. jeklo okroglo,
3. pločevina,
4. jeklo kvadratno, ploščato, kotno, no-

silci,
5. žične vrvi in pribor,
6. žica.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne in-
formacije: 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: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri na-
kazilu je potrebno obvezno navesti, za kate-
ri razpis se plačuje dokumentacija in pisno

sporočiti g. Medvešku vse podatke, potre-
bne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 7. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 7. 5. 2001 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2002. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 25 točk,
– rok dobave do 25 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne 26. 1.
2001, Ob-42821.

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2001.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-46040
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420

Trbovlje, faks 03/56-52-120, tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086, e-mail:
stane.medvesek@rth.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
goriv in maziv: zaradi obsežnosti specifi-
kacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

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

Sklopi:
1. olja,
2. masti in spreji,
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3. filtri.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne in-
formacije: 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: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri na-
kazilu je potrebno obvezno navesti, za kate-
ri razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočiti g. Medvešku vse podatke, potre-
bne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 7. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 7. 5. 2001 ob 11. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2002. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne
26. 1. 2001, Ob-42817.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-46041
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
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. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
gumi transportnih trakov: zaradi obsež-
nosti specifikacije blaga se ta nahaja v raz-
pisni dokumentaciji.

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

Sklopi:
1. gumi transportni trakovi kvalitete K,
2. gumi transportni trakovi kvalitete NL.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne in-
formacije: 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: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri na-
kazilu je potrebno obvezno navesti, za kate-
ri razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočiti g. Medvešku vse podatke, potre-
bne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 7. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 7. 5. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v

primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2002. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne
26. 1. 2001, Ob-42814.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-46042
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. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
ventilacijskih cevi: zaradi obsežnosti spe-
cifikacije blaga se ta nahaja v razpisni doku-
mentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne in-
formacije: 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: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Tr-
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bovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri na-
kazilu je potrebno obvezno navesti, za kate-
ri razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočiti g. Medvešku vse podatke, potre-
bne za izstavitev računa.nesek)

Dokumentacija je na voljo brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 7. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 7. 5. 2001 ob 13. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2002. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne
26. 1. 2001, Ob-42815.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-46043
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. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vrtalnih kron in drogovja: zaradi obsežno-
sti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi vse ali posamezen
sklop.

Sklopi:
1. vrtalne krone,
2. vrtalno drogovje.
4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-

kacijska skladišča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne in-
formacije: 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: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri na-
kazilu je potrebno obvezno navesti, za kate-
ri razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočiti g. Medvešku vse podatke, potre-
bne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 7. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 7. 5. 2001 ob 14. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2002. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,

– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne
26. 1. 2001, Ob-42823.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26.3. 2001.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Ob-46044
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. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
delov za visečo progo: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

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

4. Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik – lo-
kacijska skladišča.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: trajanje do-
bave 12 mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, komercialni oddelek, dodatne in-
formacije: 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: znesek 10.000 SIT + DDV.

Način plačila: na blagajni Rudnika Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o. Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, nakazilo na žiro račun številka
52700-601-18647 pri APP Trbovlje. Pri na-
kazilu je potrebno obvezno navesti, za kate-
ri razpis se plačuje dokumentacija in pisno
sporočiti g. Medvešku vse podatke, potre-
bne za izstavitev računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 7. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12 (oziroma p.p. 80),
komercialni oddelek, 1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje bo v sejni sobi Rudnika
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
Trbovlje, dne 7. 5. 2001 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, da bo izdala bančno garancijo za dobro
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izvedbo posla v višini do 10% pogodbene
vrednosti. Garancija in izjava sta zahtevani v
primeru, če ponudbena vrednost brez DDV
presega 25,000.000 SIT.

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 ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 5. 2002. Sprejem ponudbe
bo potekal v skladu z ZJN-1.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 20 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– reference do 10 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 6 z dne
26. 1. 2001, Ob-42832.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

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-45706
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 42-65-800, faks
42-65-802.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
komunalne opreme za blokovno stano-
vanjsko gradnjo DP III – kare 6:

– dograditev pešpoti ceste K4,
– kanalizacija,
– vodovod,
– plinovod,
– vročevod,
– javna razsvetljava.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročnik predvideva tudi oddajo na-
ročila za posamezne komunalne objekte.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo zaje-
ma tudi izdelavo geodetskih posnetkov in
izdelavo PID-ov po posameznih komunalnih
objektih.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma do 15. 6. 2001, rok dokonča-
nja 2 meseca.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalna di-
rekcija, Prešernova 27, 3000 Celje, Jože
Založnik, gr. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na žiro
račun Mestne občine Celje, Komunalne di-
rekcije, št. 52700-630-9010105.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo komunalne direkcije,
Prešernova 27/II, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 4. 2001 ob 9. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od opravljenega dela.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 15 dni od
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 70%,
– reference: 10%,
– rok izvedbe: 10%,
– celovitost ponudbe: 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 3. 2001.
Mestna občina Celje

Št. 32/01 Ob-45716
1. Naročnik: Čebelarska zveza Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Cankarjeva 3, faks. 01/426-13-35, tel.
01/421-79-40.

3 (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in dozidava Čebelarskega cen-
tra Slovenije – krovsko-kleparska dela.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.

4. Kraj izvedbe: Brdo pri Lukovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od maja 2001
do junija 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba,od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Čebelarska
zveza Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/421-79-40, Milan Runtas.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 13. aprila
2001.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Čebelarska zveza Slovenije,
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana s pripisom:
Ne odpiraj – ponudba za ČCS, na hrbtni
strani ovojnice pa naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. aprila 2001, ob 13. uri v prosto-
rih Čebelarske zveze Slovenije, Cankarjeva
3, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po situacijah z zapadlostjo 60 dni, DUR na-
stane z zadnjim v mesecu.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 4l. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, ki mora biti registrirana
in izpolnjevati fizično poslovne in tehnične
sposobnosti v skladu z razpisno dokumen-
tacijo in odredbo o vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum od katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. april 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vlado Pušnik GSM 041/610-110.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 3. 2001.

Čebelarska zveza Slovenije

Št. 34404-4/01 Ob-45718
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Žitne ulice v Murski Soboti z ureditvijo
javne razsvetljave.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

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

4. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del v
maju 2001, rok izvedbe največ 60 koledar-
skih dni.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 26. 4. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 4. 2001 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 4. 2001, ob 12.30 v mali sejni
sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, II. nadstropje soba št. 25.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,500.000 SIT z ve-
ljavnostjo 90 dni od odpiranja ponudb.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– reference 10%,
– garancijski rok 10%,
– rok izvedbe 5%,
– plačilni pogoji 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 20. 3. 2001.
Mestna občina Murska Sobota

Št. B/01 Ob-45752
1. Naročnik: Občina Bovec.
2. Naslov naročnika: Trg golobarskih žr-

tev 8, 5230 Bovec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev

vodovoda in kanalizacije v delu Dvora v
Bovcu v okviru popotresne obnove.

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

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

4. Kraj izvedbe: Bovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 14. 5. 2001 do
20. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tol-
min, Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 04753-0000100881.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno po-
djetje, d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 4. 2001 ob 12. uri, v prostorih
Komunale Tolmin.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve je 4. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, primernost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Berti Rutar, univ. dipl. inž., tel.
05/381-93-00, faks 05/38-81-025.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 3. 2001.

Komunala Tolmin, d.d.

Št. 35205/18/98 Ob-45787
1. Naročnik: Občina Laško.
2. Naslov naročnika: Mestna ulica 2,

3270 Laško, tel. 03/733-87-00, faks
03/733-87-00, e-mail: obcina@lasko.si.

3. Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Ojstro.

4. Kraj izvedbe: Laško-Ojstro.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: junij–september
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Laško,
Mestna ulica 2, tajništvo, Oddelek za GJS,
okolje in prostor, Luka Picej, inž. grad.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na račun Občine Laško, št.
50710-630-10131.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. maja 2001 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS,
okolje in prostor, Občina Laško, Mestna
ulica 2, Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 7. maj 2001, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Laško.

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

11. Pogoji financiranja in plačila: plači-
la se bodo vršila po izstavljenih situacijah v
roku 60–90 dni.

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

1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe;

3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

4. da je ponudnik poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali če je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
jih mora poravnati v RS;

5. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet naročila in je tako dovolje-
nje zahtevano s posebnim predpisom;

6. da je ponudnik finančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran in dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni;

7. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev;

8. da ponudnik ni dal zavajajoče po-
datke;
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9. da nudi 60-90 dnevni plačilni rok;
10. da za resnost ponudbe nudi nasled-

njo vrsto finančnega zavarovanja:
– bančno garancijo v višini 10% ponud-

bene vrednosti;
11. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval,

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če
jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe za-
hteval;

12. opcija ponudbe 31. 7. 2001.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 7. 2001, predvideni datum o odloči-
tvi o sprejemu ponudbe je 22. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
ponudbena cena 60%,
– 30% (kriterij najvišja najnižja PC)
ocena 1 – najvišja ponudbena cena,

ocena 5 – najnižja ponudbena cena
vmes po formuli 1+(VC-PC)/(VC-NC) X 4
PC – ponudbena cena, VC – najvišja

cena, NC – najnižja cena
– 30% (kriterij povprečna PC)
ocena 1 – 20,1% ali več nad povpre-

čjem
ocena 5 – 20,1% ali več pod povpr.
Vmes linearno od 1-5 po formuli

1+(1,2povC/PC-1) x 8
povC-povprečna cena
PC –ponudbena cena

reference ponudnika 15%
0 – jih nima, ni priložil (se izloči)
1- slabe
1,5 – zadovoljive
2 -zadovoljive, priložena so priporočila
2,5 – dobre
3 – dobre, priložena so priporočila
3,5 – zelo dobre
4 – zelo dobre, priložena so priporočila
4,5 – odlične
5 – odlične priložena so priporočila

rok izvedbe 15%
0 – rok ni določljiv oziroma daljši od

razpisanega
3 – v skladu z razpisnimi pogoji in pro-

gramom priprave
5 – nudi krajši rok izdelave
finančna usposobljenost (bonitete, pla-

čilna sposobnost) 10%
0 – ni priložil, neprekinjena blokada nad

60 dni
1 – slabe(čista izguba, občasna blokada

ŽR, neporavnane obveznosti)
3 – dobre (pokazatelji so pozitivni, pri-

bližno enaki povprečju panoge, plačilno
sposoben)

5 – zelo dobre(pokazatelji so pozitivni,
boljši od povprečja)

Maksimalno skupno število točk je 500,
maksimalna ocena za posamezno merilo je
5 točk. Ponudnik, ki izbere višje število točk
je najugodnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na od-

delku za GJS, okolje in prostor, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, tel. 733-87-14, med
7. in 9. uro, do 2. 5. 2001.

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 3. 2001.

Občina Laško

Št. 34406-0001/01 Ob-45810
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica; telefon 07/81-61-220.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževa-

nje gozdnih cest na območju občine
Sevnica v letu 2001 v predvideni vredno-
sti 12,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Območje občine Sev-
nica.

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

končanja ali čas izvedbe: dokončanje do
31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sevni-
ca - Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica - Robert Kaše.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 16. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman na ŽR
51610-630-13058 Občina Sevnica s pripi-
som “Gozdne ceste 2001”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 4. 2001,
11.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sevnica - Oddelek za
okolje in prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2001, 12. ura.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 1% od sku-
pne ponudbene vrednosti. Veljati mora do
1. 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
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Sevnica

Št. 41405/00037/2001 0400 01 Ob-45827
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova sa-
nitarij na objektih Vrtca Jožice Flander,
enota Razvojni oddelki, Vrtca Studenci,
enota Iztokova in Osnovni šoli Ludvika Pli-
berška (ocenjena vrednost 10 mio SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji.

(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
26. 6. 2001, dokončanje del 20. 8. 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.

(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 – sanitarije”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

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: 26. 6. 2001, 15. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 698/01 Ob-45840
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212

Šentilj v Slovenskih Goricah, tel.
02/651-13-31, faks 02/651-13-51.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
čistilne naprave Šentilj – jug za 1000
PE s priključkom primarne kanalizacije.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena.

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

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na območju občine Šentilj v naselju Šentilj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: junij 2001–april 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj
v Slovenskih Goricah, kontaktna oseba Ni-
ves Erznožnik, univ. dipl. inž. gr., tel.
062/651-13-31, faks 062/651-13-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 15. uro do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT lahko ponudni-
ki poravnajo ob dvigu razpisne dokumenta-
cije na blagajni na sedežu Občine Šentilj,
Šentilj 69.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do
10.15.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinski urad Občine Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Gori-
cah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 10.30 v sejni sobi Občinske-
ga urada Občine Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slovenskih Goricah - 1. nadstr.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v pred-
pisih: minimalni rok plačila je 60 dni od
dneva potrditve obračunske situacije s stra-
ni nadzornika gradnje.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (Zakon o javnih na-
ročilih 47. člen): naročnik bo sklenil po-
godbo samo z glavnim izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Šentilj

Št. 697/01 Ob-45841
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212

Šentilj v Slovenskih Goricah, tel.
02/651-13-31, faks 02/651-13-51.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in montažna dela pri izgradnji pri-
marnega cevovoda Velka–Trate in se-
kundarnega cevovoda Dražen Vrh.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: možna je oddaja del za sklop
cevovod Velka–Trate in sklop cevovod Dra-
žen Vrh ločeno ali skupaj.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na območju občine Šentilj in občine Sv.
Ana, in sicer na področju Zg. Velke, Trat in
Dražen Vrha.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: junij 2001- april 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj
v Slovenskih Goricah, kontaktna oseba Ni-
ves Erznožnik, univ. dipl. inž. gr., tel.
062/651-13-31, faks 062/651-13-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 15. uro do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT lahko ponudni-
ki poravnajo ob dvigu razpisne dokumenta-
cije na blagajni na sedežu Občine Šentilj,
Šentilj 69.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do 8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinski urad Občine Šentilj,
Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih Gori-
cah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 5. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Občinskega urada Občine Šentilj, Šentilj
69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah - 1.
nadstr.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v pred-
pisih: minimalni rok plačila je 60 dni od
dneva potrditve obračunske situacije s stra-
ni nadzornika gradnje.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (Zakon o javnih na-

ročilih 47. člen): naročnik bo sklenil po-
godbo samo z glavnim izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Šentilj

Št. 1 Ob-45850
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/39-32-450, telefaks
07/39-32-505.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja mestne plinske mreže in obnova
vodovoda na območju Grma, Šmihela
in Broda.

(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: /

4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 24. 5. 2001 –
24. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
07/39-32-452, kontaktna oseba: Goran
Stanojević.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik 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., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Plačilo RD za plin in vodovod v Šmihelu,
Grmu in Brodu”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba:
Goran Stanojević.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 4. 2001 ob 11. uri, Komunala Novo me-
sto d.o.o., Sektor za razvoj in investicije, Pod-
bevškova 12, 8000 Novo mesto.

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

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

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 ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejav-
nosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 25. 6. 2001; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 7. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 601-4/01-151 Ob-45856
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Naslov naročnika: Občina Kočevje,

Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, faks
01/895-55-31, tel. 01/895-13-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dokonča-
nje izgradnje nove osnovne šole v Koče-
vju – izvedba vseh preostalih gradbe-
nih, obrtniških in instalacijskih del ter
del na zunanji ureditvi.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena. Delo bo v celoti dodeljeno izbranemu
ponudniku. To pomeni, da bodo veljavne
samo tiste ponudbe, ki bodo izdelane za
celotno razpisano gradnjo.

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

4. Kraj izvedbe: Kočevje, Mestni log.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive in pri jav-
nem naročilu ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
začela takoj po podpisu pogodbe z izbra-
nim ponudnikom. Gradnja objekta bo pote-
kala fazno v obdobju 2001–2003, odvisno
od vsakoletne višine zagotovljenih sredstev
v občinskem proračunu. Vsako leto, po
sprejemu občinskega proračuna, bo z iz-
branim izvajalcem dogovorjen obseg del, ki
se bo izvajal v tekočem letu. Rok za dokon-
čanje vseh del je junij 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija bo na razpolago na Občini Ko-
čevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
– Oddelek za družbene dejavnosti, kontak-
tna oseba je Vlasta Marušič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik,
med 12. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je mogoče dobiti ob predložitvi dokazi-
la o plačilu stroškov priprave v višini
20.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
51300-630-10077, pri APP Kočevje, s pri-
pisom “za razpisno dokumentacijo“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: veljavne so vse ponud-
be, ki bodo prispele (ne glede na vrsto pre-
nosa) na sedež naročnika najkasneje do
7. 5. 2001 do 8.30, v zapečateni ovojnici s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba osnovna
šola“. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov ponudnika.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbe je treba predložiti na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje. Prevzemnik ponudb je
vložišče naročnika (pritličje levo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo opravljeno na sedežu
naročnika v Kočevju, Ljubljanska cesta 26,
v sejni sobi (prvo nadstropje desno), dne
7. 5. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki so dolžni zavarovati resnost svoje po-
nudbe s bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 50,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačeval vse (s strani nadzornega
organa pregledane in potrjene) začasne si-
tuacije in končno situacijo v roku 60 dni od
uradnega prejema.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti predlože-
na pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo javnega na-
ročila.

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija veljavnosti po-
nudbe mora biti vsaj 150 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Ponudnik bo svojo odločitev
o izbiri najugodnejše ponudbe sprejel pred-
vidoma do 28. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po sistemu “funkcionalen ključ“.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Vlasta Marušič, tel.
01/895-13-09, faks 01/895-55-31.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 100 z
dne 27. 10. 2000, Ob-37738.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Kočevje

Ob-45865
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. Celje.

2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-
lje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000, Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smre-
karjeva 1, 3000 Celje, 03/425-33-11, faks
03/425-33-60.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
toplotne izolacije na vročevodih in to-
plovodih Nova vas, Lava in Hudinja.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati po-
nudbo za celotno javno naročilo.

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

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 7. 2001
do 31. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Energetika Ce-
lje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
tajništvo – poslovna sekretarka Mateja Fi-
deršek – za razpisno dokumentacijo.

Kontaktne osebe za dodatne informaci-
je: Aleš Dolžan, tel. 03/425-33-21, Miran
Prelog, tel. 03/425-33-41 in Bojan Stra-
šek, tel. 03/425-33-18. Ponudniki lahko
zahtevajo dodatne informacije o javnem na-
ročilu pisno najkasneje do 5 dni pred pote-
kom roka za predložitev ponudb. Odgovori
bodo v pisni obliki posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do datuma za predložitev
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (znesek vklju-
čuje DDV), na žiro račun Energetike Celje,
j.p., d.o.o., št. 50700-601-105240, z na-
vedbo predmeta plačila: razpisna dokumen-
tacija za sanacijo toplotne izolacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 24. 4. 2001 do
12. ure. Tudi v primeru predložitve ponud-
be priporočeno po pošti, je zadnji rok odda-
je ponudbe kot je naveden.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje – v primeru ose-
bne vročitve na isti naslov v tajništvo, po-
slovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki
pa lahko oddajo ponudbo tudi priporočeno
po pošti.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 4.
2001 ob 10. uri, na sedežu podjetja Ener-
getika Celje, j.p., d.o.o., 3000 Celje (sejna
soba, II. nadstropje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik, ki predloži ponudbo, katere ponudbe-
na vrednost je višja od zneska, ki je določen
v zakonu o izvrševanju proračuna Republi-
ke Slovenije (30 mio SIT), mora ponudbi
predložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe, plačljivo na prvi poziv, v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
2001. V tem primeru mora ponudnik v po-
nudbeni dokumentaciji predložiti tudi izjavo
banke, da bo pridobil bančno garancijo za
izpolnitev prevzetih obveznosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku in ju ob podpisu pogodbe o izvajanju
predložil, če bo naročnik to zahteval. Ponu-
dnik, ki bo predložil ponudbo z vrednostjo
pod 30 mio SIT, pa mora kot instrument
finančnega zavarovanja za izpolnitev svojih
obveznosti, predložiti lastno menico z izjavo
(pooblastilom za vnovčenje), v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
2001, brez protestov.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
situacij v roku minimalno 60 dni, v skladu z
navodili o izvrševanju Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovevenije.

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

a) predložiti je potrebno pooblastilo pro-
izvajalca opreme in registracijo za tovrstna
dela (F/45.21), – glavni izvajalec ali podiz-
vajalec;

b) ponudnik mora navesti podizvajalce in
področje dela, ki ga bo posamezen podiz-
vajalec izvajal ter dokazila o njihovi uspo-
sobljenosti za ta dela, kot to velja za ponu-
dnika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe o izvajanju – 30. 6.
2001, predvideni datum odločitve o spreje-
tju ponudbe – do 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena – ponder 0,80, reference – pon-
der 0,20. Način uporabe meril bo oprede-
ljen v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) naročnik si pridržuje pravico spremem-
be fizičnega in vrednostnega obsega javne-
ga naročila z ozirom na razpoložljiva denar-
na sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spre-
menjenih okoliščin oziroma odstopiti od jav-
nega naročila (podpisa pogodbe). V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova;

b) naročnik ni dolžan oddati naročilo naj-
cenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi

pravico, da naročilo ne odda nobenemu po-
nudniku;

c) dodatni razpisni pogoji bodo sestavni
del tehničnega dela razpisne dokumentacije;

d) naročnik si pridržuje pravico, da lahko
najkasneje do 6 dni pred potekom roka za
predložitev ponudb spremeni razpisno do-
kumentacijo. To spremembo bo naročnik
izdal v obliki Dopolnila k razpisni dokumen-
taciji, ki jo bo posredoval vsem, ki so dvigni-
li razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Ob-45868
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Le-
nart–Beltinci, pododsek AC Vučja vas–
Beltinci Z R 353 južna zbirna cesta Mur-
ska Sobote – zahodni krak.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: pododsek Vučja vas–
Beltinci od km 0,000 do km 11,200 Južna
zbirna cesta Murske Sobote – zahodni krak.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je v roku 8 mesecev po prejemu obve-
stila Inženirja, da lahko prične z deli.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič,
47-88-331, faks 01/47-88-332. Strokov-
ne informacije posreduje Rede Zeljkovič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Nadzor Maribor,
tel. 02/234-32-10, faks 02/234-32-25.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 30. 3. 2001 do
10. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 10. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vloži-
šče, soba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 5.
2001 ob 10. uri, na naslovu Ministrstvo za
promet in zveze, Langusova 4, I. nadstro-
pje, velika dvorana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 21,500.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
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 142
dni oziroma do 29. 9. 2001. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 19. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
16. 3. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
23. 3. 2001.

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

Ob-45866
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: krpanje
asfalta in hidroizolacije na objektih AC 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: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: /
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 20. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste, d.o.o., Tr-
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žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6,
tel. 01/30-94-297, faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 30. 3. 2001 do
9. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 8.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste, d.o.o., Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 9. 5. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vloži-
šče, soba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5.
2001 ob 9. uri, na naslovu Družba za držav-
ne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljub-
ljana, sejna soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,750.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
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 91
dni oziroma do 8. 8. 2001. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 19. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
23. 3. 2001.

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

Št. 41405-2/01 Ob-45901
1. Naročnik: Občina Rogatec, Ceste

11, 3252 Rogatec, tel. 03/812-10-00,

faks 03/812-10-12, e-mail: Obcina.Roga-
tec@siol.net.

2. Naslov naročnika: Ceste 11, 3252
Rogatec.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
strehe na osnovni šoli Rogatec, Ptujska
cesta 30, 3252 Rogatec.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita,
eventualnih delnih ponudb ne bomo upoš-
tevali.

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

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Rogatec,
Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
maj 2001, dokončanje del: april 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
tec, Ceste 11, Rogatec, tajnik občine Strajn
Pavel, tel. 03/812-10-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 25. 4. 2001
med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun Občine Rogatec št.
50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti pre-
dložene najkasneje do petka, 4. 5. 2001,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec, – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za Sanacijo strehe na OŠ Rogatec“. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti točen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v petek,
4. 5. 2001 ob 13.30, na naslovu: Občina
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni
sobi občinske uprave.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz sredstev proračuna Obči-
ne Rogatec. Izvedena dela se plačujejo na
podlagi začasnih situacij in končne situaci-
je. Ostala določila so definirana v razpisni
dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,

ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni.

Predvideni datum odločitve o izbiri je 15
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbena cena 100%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, taj-
nik Občine Rogatec, tel. 03/812-10-16,
03/812-10-00.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Rogatec

Ob-45934
1. Naročnik: Mestno gledališče ljubljan-

sko,Čopova 14, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestno gledališče

ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana;
faks 01/251-70-44; elektronski naslov:
barbara.matul@mgl.si; tel. 01/425-82-22.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenovi-
tev velike dvorane, ki obsega: prenovo
sistema prezračevanja in hlajenja, zamenja-
vo talnih oblog in zamenjavo sedežev.

(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 za en sk-
lop, več sklopov ali vse skupaj, in sicer:

I. prenova sistema prezračevanja in hla-
jenja – inštalacije in hladilna centrala,

II. zamenjava talnih oblog v veliki dvo-
rani,

III. zamenjava sedežev v veliki dvorani.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključujejo izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: naročnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka ali do-

končanja ali čas izvedbe: 10. junij do
25. avgust 2001.

7. (a) Naslov službe ali osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije; sedež naroč-
nika – Barbara Matul Kalamar, tel.
01/425-82-22, faks 01/251-70-44, e-poš-
ta: barbara.matul@mgl.si.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 30. 3. do
17. 4. 2001, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT; ŽR: 50101-
603- 45202.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 20. 4. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestno gledališče ljubljansko,
Čopova 14, 1000 Ljubljana – tajništvo – v
zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za prenovo dvorane“.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 4. 2001
ob 12. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji (ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ocenjene vrednosti za ponudbo v celoti ali
za ponudbo izvedbe del sklopa I. in III.).

11. Pogoji financiranja in plačila in/
sklicevanje na določila v predpisih: prora-
čunska sredstva.

12. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN
47. člen): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
10. 6. 2001; odločitev o ponudbi predvido-
ma 10. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena izdelave 30%,
– estetske in funkcionalne lastnosti, te-

hnične prednosti, tehnična pomoč, obvez-
nost z rezervnimi deli, garancija dobav
25%,

– datum začetka in zaključka del 25%,
– kakovost izdelave - reference 10%,
– garancija in servisiranje 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 3. 2001.
Mestno gledališče ljubljansko

Ob-45938
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Območna enota Kranj.
2. Naslov naročnika: Zlato polje 2,

4000 Kranj, tel. 04/237-01-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: dogradi-

tev instalacije hlajenja v poslovnem ob-
jektu, okvirna vrednost 10,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Zlato polje 2, Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih po-

nudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden čas
dokončanja: 30. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pravno kadrov-
ski oddelek, Milojka Sajovic, tel.
04/237-02-03, Gordana Indihar Veličkovič,
tel. 04/237-03-05, Zlato polje 2, Kranj.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun

naročnika 51500-609-9118 pri APP, po-
družnica Kranj.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Območna enota Kranj, Zla-
to polje 2, 4000 Kranj, vložišče: soba 102
ali priporočeno po pošti.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 4. 2001 ob 12. uri, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območ-
na enota Kranj, Zlato polje 2, Kranj, sejna
soba 2. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
do 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: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 18. 5. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 11. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba, podrobne-
je določeno 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: 26. 4. 2001.

Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

Območna enota Kranj

Št. 4/1 Ob-45939
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Roba

Šempeter pri Gorici.
2. Naslov naročnika: 5290 Šempeter

pri Gorici, Ulica A. Gabrščka 1.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

II. faze OŠ Ivana Roba – osrednji del,
telovadnica.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava PID
dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij–avgust
2001 – osrednji del, junij 2001–maj 2002
– telovadnica.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Projekt, d.d.,

Nova Gorica, Miran Toplak, tel.
05/33-80-000.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  prevza-
me razpisno dokumentacijo: vsak dan do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT, ŽR
52000-601-10243 Projekt, d.d., Nova Go-
rica.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Projekt, d.d., Nova Gorica, Ki-
dričeva 9a.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 5. 2001 ob 13. uri v sejni sobi Občina
Šempeter Vrtojba, Šempeter pri Gorici.

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: v raz-
pisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– garancijski rok; vse v skladu z merili iz

razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 3. 2001.
Osnovna šola Ivana Roba

Šempeter pri Gorici

Št. 344-04/01-06 Ob-45940
1. Naročnik: Občina Mirna Peč.
2. Naslov naročnika: Trg 2, 8216 Mir-

na Peč, tel. 07/30-78-706, faks
07/30-78-707, e-mail: obcina-mirna-
pec@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija lokalne ceste Jordankal–Dobrnič
(zemeljska dela ter asfaltiranje ceste).

(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: cesta Jordankal–Do-
brnič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del
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11. 6. 2001, konec del 13. 8. 2001 ali dva
meseca po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mirna
Peč, Andrej Kastelic.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja objave).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek 3.000
SIT na ŽR 52100-630-40157.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: ponudnik mo-
ra predložiti ponudbo do 23. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216
Mirna Peč.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2001 ob 14. uri, v prostorih
Občine Mirna Peč.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo predložiti za resnost ponudbe ban-
čno garancijo v višini 600.000 SIT, ki mora
veljati še 30 dni po odpiranju ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila izvršenih del je 60 dni od
prejema računa oziroma situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom in 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: ni posebnih zahtev razen
zakonskih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 30 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, plačilni pogoji 10% (podrobneje
obrazloženo v razpisni dokumentaciji).

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Mirna Peč

Št. 34405-2/2001 Ob-45947
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj, tel. 07/30-61-100, faks
07/30-61-130, e-mail: obcina.crnomelj@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
občinskih cest v Občini Črnomelj v letu
2001. Ocenjena vrednost del je
70,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: območje občine Črno-
melj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta sprejemljiva.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 5. 2001
do 31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
soba št. 24, Srečko Janjoš.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Črnomelj do 19. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ž.r. Občine
Črnomelj št. 52110-630-40302 s pripisom
“za razpisno dokumentacijo Obnova občin-
skih cest v letu 2001“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, so-
ba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2001 ob 8.30, sejna soba
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv v višini 5 % ponujene vrednosti del s
trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količi-
nah in enotnih cenah 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): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do konca leta 2001,
odločitev o izbiri bo do 14. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, daljša garancija za izvedena dela,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti dinamiko izvedbe del glede na dotok
finančnih sredstev v proračun občine.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Črnomelj

Št. 35205-2/2000 Ob-45948
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj, tel. 07/30-61-100, faks
07/30-61-130, e-mail: obcina.crnomelj@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanali-
zacija severnega dela Črnomlja - II. eta-

pa. Ocenjena vrednost del je 95,000.000
SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: območje mesta Črno-
melj (od JP Komunala do Vojne vasi).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
varianta sprejemljiva.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 6. 2001
do 31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj,
soba št. 24, Srečko Janjoš.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Črnomelj do 19. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ž.r. Občine
Črnomelj št. 52110-630-40302 s pripisom
“za razpisno dokumentacijo Kanalizacija se-
vernega dela Črnomlja - II.etapa“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj, sprejemna pisarna, so-
ba št. 29.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 4. 2001 ob 9. uri, sejna soba
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Čr-
nomelj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv v višini 5 % ponujene vrednosti del s
trajanjem veljavnosti 60 dni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po mesečnih situacijah po dejanskih količi-
nah in enotnih cenah 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): /

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: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do konca leta 2001,
odločitev o izbiri bo do 14. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena, daljša garancija za izvedena dela,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti dinamiko izvedbe del glede na dotok
finančnih sredstev v proračun občine.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Črnomelj
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-45761

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku za projektno do-
kumentacijo za fekalno kanalizacijo naselij
Teharje, Vrhe, Slance in Bukovžlak, PGD,
PZI, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19
z dne 16. 3. 2001, Ob-45084, se 8.(b)
točka popravi in pravilno glasi:

8. (b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti osebno v tajništvu
podjetja vsak delovni dan do 18. 4. 2001,
med 8. in 11. uro, s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razmnoževanja razpisne
dokumentacije, na zahtevo ponudnika pa
tudi po pošti ob predhodni predložitvi potr-
dila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije.

Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Celje

Dopolnitev javnega razpisa

Št. 903-10/01-14 Ob-45956
Na podlagi 66. člena 1. točke prvega

odstavka 68. člena Zakona o javnih naročilih
in sklepa Državne revizijske komisije za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil št.
018-54/01-22-506 z dne 22. 3. 2001
objavljamo dopolnitev javnega razpisa za
oddajo naročila storitev po odprtem
postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik: Republika Slovenija, Služ-
ba Vlade RS za evropske zadeve.

2. Naslov naročnika: Šubičeva 11, 1000
Ljubljana.

3. Razlog objave: naročnik je v Ura-
dnem listu RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001
objavil javni razpis pod številko objave
Ob-43114, za opravljanje prevajalskih
in lektorskih storitev. Dne 2. 3. 2001 je
bil vložen zahtevek za revizijo postopka jav-
nega razpisa in Državna revizijska komisija
je s sklepom dne 22. 3. 2001 odločila, da
se zahtevku za revizijo ugodi in delno raz-
veljavi postopek oddaje javnega naročila v
točki 14.2.3 sklop A in B (četrta alinea) ter
razpisna dokumentacija v točki 3.3.3.
sklop A in B (tretja alinea). Naročnika je
Državna revizijska komisija napotila, da mo-
ra spremembo oziroma dopolnitev dokazil
o strokovni sposobnosti v navedenih toč-
kah javnega razpisa objaviti tako kakor je
bil objavljen javni razpis, in o tem obvestiti
tudi vse ponudnike. Naročnik s to objavo
dopolnjuje pogoje oziroma dokazila o stro-
kovni sposobnosti za sklop A in B ter iz
tega razloga podaljšuje rok za predložitev
ponudb.

4. Spremembe razpisa: za ponudnike,
ki bodo naročniku poslali ponudbe na pod-
lagi te objave, velja vsebina objave v Ura-
dnem listu RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001 pod
številko objave Ob-43114, razen v delih ozi-
roma točkah, ki se spremenijo in so nave-
dene v nadaljevanju te objave, zato naj po-
nudniki upoštevajo obe objavi.

4.1 Spremeni se 7. točka razpisa, ki se
glasi:

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
storitev bo s sklenitvijo pogodb s ponudniki,
ki se bodo sklepale 14 dni po pravnomoč-
nosti odločitve o izbiri, predvidoma v prvi
polovici maja 2001. Storitve se bodo izvaja-
le predvidoma do vključno leta 2003.

4.2 Spremenita se točki 8. a in 8. b, ki
se glasita:

8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: ponudniki lahko doku-
mentacijo zahtevajo pri Službi Vlade RS za
evropske zadeve, Sektor za prevajanje, Slo-
venska 27-29, 1000 Ljubljana, 7. nad-
stropje, pri Helgi Dobrin, telefon
01/478-25-43, telefaks 01/478-25-37,
e-pošto svez@gov.si, pod Predmet “razpis
prevajalci“, in sicer:

– pisno po pošti na naslovu Služba Vla-
de RS za evropske zadeve, Sektor za pre-
vajanje, Slovenska 27-29, 1000 Ljubljana,
pri čemer naj na kuverto pripišejo še “Za
Helgo Dobrin“,

– po telefaksu 01/478-25-37, pri če-
mer mora biti na njem napisano “Za Helgo
Dobrin“,

– na e-pošto svez@gov.si pod Predmet
“razpis prevajalci“,

– osebno vsak delovni dan po objavi te-
ga razpisa med 10. in 12. uro, v tajništvu
Službe Vlade RS za evropske zadeve, Sek-
tor za prevajanje, Slovenska 27-29, 1000
Ljubljana, 7. nadstropje.

Na podlagi pisne zahteve ponudnika iz
prvih treh alinej predhodnega odstavka bo
naročnik razpisno dokumentacijo ponudni-
ku najkasneje v dveh dneh poslal po pošti
ali elektronski pošti, če bo ponudnik tako
želel in naročniku poslal svoj elektronski na-
slov. Dokumentacija bo ponudnikom dosto-
pna tudi po internetu – spletna stran:
www.gov.si/svez.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še
lahko pisno zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo po pošti ali
telefaksu, je 13. 4. 2001. Vsa vprašanja in
odgovori bodo dostopni tudi po internetu,
spletna stran: www.gov.si/svez.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: ponudniki lahko za-
htevajo in prevzamejo razpisno dokumenta-
cijo vsak delovni dan od dneva objave tega
razpisa do 18. 4. 2001, vendar pa bo mož-
no po 16. 4. 2001 dvigniti dokumentacijo
le osebno ali po elektronski pošti.

4.3 Spremeni se točka 9. a, ki se glasi:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je treba

predložiti ponudbo: ponudniki lahko predlo-
žijo svoje ponudbe najkasneje do 18. 4.
2001 do 11. ure.

4.4 Spremeni se točka 10, ki se glasi:
10. Datum, čas in kraj javnega odpiranja

ponudb: 19. 4. 2001 ob 9. uri, v dvorani
Servisa skupnih služb vlade na Langusovi 4

v Ljubljani. Zastopniki fizičnih ali pravnih
oseb, ki se udeležijo javnega odpiranja po-
nudb, morajo imeti pisno pooblastilo, fizič-
ne osebe pa se izkazujejo z osebnim doku-
mentom.

4.5 Spremeni se točka 14.2.3 razdelek
“Za sklop A in B“, ki se glasi:

Za sklop A in B:
– dokazilo o slovenskem državljanstvu:

potrdilo o državljanstvu ali fotokopija veljav-
ne osebne izkaznice, in

– kopija diplome filozofske fakultete –
smer anglistika ali

– kopija diplome druge fakultete in potr-
dilo, da je ponudnik fizična oseba ali izvaja-
lec storitve pravne osebe sodni tolmač za
angleški jezik, ali

– diploma druge fakultete in potrdilo o
opravljenem mednarodno priznanem tečaju
angleščine Certificate of Proficiency in
Eglish (University of Cambridge) ali

– diploma tuje univerze v državi, v kateri
je uradni jezik angleščina, in potrdilo o
opravljenem zaključnem izpitu ali maturi
srednje šole v Republiki Sloveniji ali

– diploma tuje univerze – smer anglisti-
ka in potrdilo o opravljenem zaključnem iz-
pitu ali maturi srednje šole v Republiki Slo-
veniji ali

– diploma druge fakultete in potrdilo filo-
zofske fakultete (oddelek za anglistiko) o
aktivnem znanju angleščine.

4.6. Spremeni se točka 16, ki se glasi:
16. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudniki morajo veljavnost
ponudb določiti do dokončnosti odločitve
naročnika o oddaji naročila v skladu z 78. in
prvim odstavkom 79. člena Zakona o javnih
naročilih.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudb je 23. 4. 2001.

5. Navodilo ponudnikom:
– ponudnikom, ki so oddali ponudbe na

podlagi objave v Uradnem listu RS, št. 8 z
dne 2. 2. 2001 (številka objave Ob-43114)
ni treba pošiljati novih ponudb in naročnik
bo njihove ponudbe v nadaljnjem postopku
upošteval;

– ponudniki, ki bodo na podlagi do-
polnjene  točke  14.2.3  naročniku  poslali
ponudbo  prvič,  naj  upoštevajo  vsa  do-
ločila objave v Uradnem listu RS, št. 8 z
dne 2. 2. 2001, številka Ob-43114 in te
objave;

– ponudniki, ki so že oddali ponudbo,
toda menijo, da ni bila popolna, in imajo
dokazila po dopolnjeni točki 14.2.3 te obja-
ve, lahko svojo ponudbo dopolnijo tako, da
dopolnitev pošljejo naročniku tako kakor je
predpisano za ponudbo (kuverta), v dopol-
nitvi pa naj bo razviden naziv in naslov ponu-
dnika ter navedba, da gre za dopolnitev in
katero dokazilo je priloženo.

6. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: predhodni razpis je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 120-124 z dne
29. 12. 2000, pod številko Ob-41380. Jav-
ni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 8 z dne 2. 2. 2001, pod številko
Ob-43114.

7. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 3. 2001.

Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
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Ob-45806
1. Naročnik: Vrtec Otona Župančiča,

Parmska 41, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Otona

Župančiča, Parmska 41, 1000 Ljubljana,
tel. 01/548-02-02, 524-88-48, faks
01/548-02-03.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: storitve čišče-
nja prostorov vrtca ter njenih organiza-
cijskih enot Mehurčki – 1.080 m2,
Živ-Žav – 482 m2 in Čebelica – 381 m2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj dobave: Vrtec Otona Župančiča,
Parmska 41, 1000 Ljubljana in njegove eno-
te Mehurčki, Živ-Žav in Čebelica.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2001 do
30. 6. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva v tajništvu Vrtca Otona
Župančiča, Parmska 41, 1000 Ljubljana.
Dodatne informacije o razpisu dobijo zain-
teresirani pri ravnateljici vrtca oziroma v taj-
ništvu vrtca.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 7. 5.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT, na žiro
račun št. 50103-603-45590.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Otona Župančiča, Parm-
ska 41, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 5. 2001 ob 12. uri, v Vrtcu Otona
Župančiča, Parmska 41, 1000 Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: javno
naročilo se financira v skladu z letnim delov-
nim in finančnim načrtom zavoda.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni ponudnik z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev.

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

1. je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež – ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike,

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-

stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

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

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

6. da je finančno in poslovno sposoben
– ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3, ali v primeru, da
ima odprt račun pri poslovni banki, mnenje
oziroma izkaze o poslovanju, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetnik pri-
loži davčno napoved z bilanco stanja in bi-
lanco uspeha za preteklo leto,

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

15. Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: na
razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki so uspo-
sobljeni za izvajanje del čiščenja poslovnih
prostorov in prostorov vrtcev, ki imajo
ustrezno število delavcev za izvajanje re-
dnega čiščenja globinskih čiščenj in izdela-
vo zaščitnih premazov in so registrirani za
opravljanje tovrstne dejavnosti.

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, v
skladu z razpisnim obrazcem, ki je priloga v
razpisni dokumentaciji.

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– sposobnost ponudnika, da javno naro-

čilo izvede sam – 1 točka,
– celovitost opisa ter skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o razpisu dobijo
zainteresirani pri ravnateljici Majdi Štih ozi-
roma v tajništvu vrtca, tel. 01/548-02-02.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Vrtec Otona Župančiča

Št. 012/01 Ob-45824
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana, tel. +386 1 58 75 200,
faks +386 1 52 46 480.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zamenjava siste-
ma zaščit in signalizacij turboagregatov
1 in 2 v Te-Tol (1A, zap. št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: območje objekta naroč-
nika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: TA 1 – začetek
1. 6. 2001, dokončanje 31. 8. 2001, TA 2
– v letu 2002 v času remonta (v poletnih
mesecih).

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentaci-
ja: Oddelek za ekonomiko in javna naročila,
I. nad. soba 29, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel. +386 1 58 75 247, faks +386
1 58 75 217; dodatne informacije dobite
pri Andreji Titlop, tel. +386 1 58 75 250,
faks +386 1 58 75 217.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko dvigne vsak delovni dan od 8. do 12.
ure (v tiskani obliki ali na disketi).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (z DDV), znesek
je potrebno nakazati na ŽR št.
50103-601-16504 s pripisom “JR – Zame-
njava sistema zaščit in signaliazcij turboagre-
gatov 1 in 2 v TE-TOL”. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potrdi-
lo o plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 4. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 29.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 7. 5. 2001 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna do
17. 6. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 15%
pogodbene vrednosti po prevzemu doku-
mentacije PZI, 20% pogodbene vrednosti
po dobavi opreme za TA 1, 25% pogodbe-
ne vrednosti po končnem prevzemu TA 1,
20% pogodbene vrednosti po dobavi opre-
me TA 2, 20% pogodbene vrednosti po kon-
čnem prevzemu TA 2.
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13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 17. 6. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 18. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: kom-
patibilnost opreme z obstoječo opremo do
26 točk; reference do 36 točk; cena do 19
točk; celovitost ponudbe do 19. točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 2/01 Ob-45838
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: revizije projek-
tov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Republika Sloveni-
ja-Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev od
sklenitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 7. 5. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija-Mini-
strstvo za promet-Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Javno odpiranje ponudb bo 7. 5.
2001 ob 10. uri v veliki sejni dvorani I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega
25,000.000 SIT, mora priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe, ki se mora gla-
siti na 3 % vrednosti javnega naročila in jo
naročnik lahko unovči v dobro računa Pro-
računa RS, št. 50100-630-10014. Če vre-
dnost javnega naročila ne presega zgoraj
navedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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

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

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:

Ponder
1. Reference ponudnikov (R) 0,4
2. Kadri za izvedbo razpisanih

del (K)  0,5
3. Opremljenost ponudnikov za
izvedbo razpisanih del (O) 0,1
4. Cena (ponudbena vrednost) (C)  1,0

M = 0,4×R + 0,5×K + 0,1×O

M = faktor meril ponudnika
R = reference ponudnika
K = kadri za izvedbo del
O = opremljenost ponudnika
C = ponudbena vrednost (cena)
Naročnik bo ugotavljal najugodnejšega

ponudnika po naslednji formuli:

 C (št. ur x vrednost ure)
Ku = ———————————————————

       M (število točk)

Ku = koeficient ugodnosti
C = ponudbena vrednost (cena)
M = faktor meril ponudnika

Najugodnejša ponudba je tista, ki dose-
že najnižje razmerje (Ku) v zgornji formuli

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 3. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 35209-1/01 Ob-45844
1. Naročnik: Občina Idrija.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1,

5280 Idrija, tel. 05/372-61-00, faks
05/377-13-40.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: predmet javne-
ga razpisa je izbira izvajalca za izvajanje
gospodarske javne službe pregledova-
nje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov. Po
prilogi 1A zakona o javnih naročilih spada
navedena storitev v kategorijo št. 1 – Stori-
tve vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Idrija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek je 1. 7. 2001, koncesija se podeli za
10 let z možnostjo podaljšanja za enako
dobo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Idrija,
Služba za gospodarske javne službe, Jože
Močnik.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame v času od ob-
jave razpisa do 23. 4. 2001, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila razpisne do-
kumentacije znaša 5.000 SIT in ga je potre-
bno plačati pred dvigom razpisne dokumen-
tacije na žiro račun št. 52020-630-7085, s
pripisom “Razpisna dokumentacija“.

9. (a) Datum in uro do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 5. 2001 do 15.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Idrija.
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11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja niso zahtevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: stori-
tev se financira iz cene, ki jo koncesionar
zaračuna posameznim uporabnikom.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
javnih naročilih, 47. člen): pogodba o sku-
pni izvedbi naročila (koncesije) z določenim
nosilcem.

14. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: pogoji podani v
6. členu Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l. RS, št.
109/00 in 17/01).

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

16. (b) Navedba zakonov, predpisov
in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: Zakon o dimnikarski službi (Ur. l.
SRS, št. 16/74), Pravilnik o rokih in nači-
nu čiščenja in pregledovanja kurilnih na-
prav, dimovodov in prezračevalnih naprav
ter o meritvah dimne ali druge emisije ku-
rišč (Ur. l. SRS, št. 1/76, Ur. l. RS, št.
70/96), Odlok o izvajanju gospodarske jav-
ne službe pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l. RS,
št. 109/00 in 17/01).

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

17. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 6. 2001, odločitev se bo predvi-
doma sprejela do 31. 5. 2001.

18. Merila za ocenitev ponudb: merila
so podana v razpisni dokumentaciji.

19. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni dodatnih informacij.

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

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Idrija

Št. 6/2001 Ob-45862
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: organiziranje in
strokovno vodenje centralne čistilne in
transportne ekipe, 1A/11. in 14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba storitve v celoti.

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Slo-
venj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slo-
venj Gradec.

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

končanja ali čas izvedbe: eno leto, predvi-
doma od 1. 10. 2001 dalje.

8. (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-čiščenje”, pripisati davčno številko.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Splošna bolnišnica, nabavna
služba, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 5. 2001, ob 11. uri v sejni sobi
(klet), uprava bolnišnice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica z menično izjavo.

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od dneva javnega odpiranja. Ponu-
dniki bodo obveščeni o izidu razpisa najka-
sneje do 31. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: letna
ponudbena vrednost, strokovnost kadra, re-
ference (podrobnosti v razpisni dokumenta-
ciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-45884
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274

Žirovnica, tel. 04/580-91-03, faks
04/580-91-09, marija.luznik@zirovnica.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: podelitev konce-
sije za opravljanje dimnikarske službe.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni možna.

5. Kraj izvedbe: celotno območje Obči-
ne Žirovnica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deli za dobo 5 let in se prične s podpisom
koncesijske pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva na Občini Ži-
rovnica, Breznica 3, Žirovnica. Dodatne in-
formacije so na voljo pri Mariji Lužnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko zahteva od ponedeljka
do četrtka od 8. do 15. ure in v petek od 8.
do 13. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 21. 5. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 21. 5. 2001
ob 11. uri, v prostorih Občine Žirovnica,
Breznica 3, 4274 Žirovnica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
čna sredstva pridobiva koncesionar iz cene
storitev dimnikarske službe, ki jih zaračuna-
va neposredno uporabnikom storitev dimni-
karske službe.

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

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

– dokazilo, da je pravna oseba vpisana v
sodni register Republike Slovenije ali samo-
stojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni dav-
čni upravi Republike Slovenije,

– dokazilo, da je ponudnik registriran in
da ima ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
poravnavo, v stečaju ali likvidacijskem po-
stopku, ki ga izda sodišče pri katerem je
ponudnik registriran ali davčni urad,
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– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke določene z zakonom, ki
ga izda pristojni davčni organ, kjer ima po-
nudnik svoj sedež,

– potrdilo, da ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ki
se ga pridobi iz sodne ali druge evidence,

– dokazila o boniteti (BON1, BON 2 ali
BON 3),

– drugi pogoji, ki so navedeni v razpisni
dokumenatciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o dimnikarski službi (Uradni list
SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90),
Odlok o dimnikarski službi na območju Ob-
čine Žirovnica (Uradni list RS, št. 114/00).

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
105 dni od javnega odpiranja ponudb. Pred-
videni datum odločitve je 21. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponujena cena za posamezno vrsto

storitev,
2. reference za dosedanje delo,
3. ustreznost programa glede usposob-

ljenosti kadrov, organizacije izvajanja dimni-
karske službe, opremljenosti, financ,

4. koncesijska dajatev.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije so na voljo pri
Mariji Lužnik, tel. 04/580-91-03.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Občina Žirovnica

Št. 0512/3-308/32-01 Ob-45890
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks št.
01/47-25-791.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: celodnevna oskr-
ba s prehrano oseb, nastanjenih v ob-
jektu Centra za tujce Veliki Otok pri Po-
stojni.

Storitev zajema pripravo hrane, transport
in razdelitev hrane v razdelilnici navedene-
ga objekta, odvoz odpadkov ter pomivanje
posode in pribora.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih: 17. hotelske in re-
stavracijske storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponu-
dnki morajo ponuditi celotno storitev.

5. Kraj izvedbe: lokacija izvajalca in lo-
kacija naročnika (objekt Centra za tujce Ve-
liki Otok pri Postojni).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki lahko ponudijo samo osnovno po-
nudbo. V primeru, da ponudnik ponudi še
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošteva-
la. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje 12 mesecev, z možnostjo poda-
ljšanja za enako obdobje. Naročnik bo skle-
nil pogodbo na osnovi sprejetega proraču-
na ter za to predvidenih proračunskih sred-
stev. Predvideni datum začetka izvajanja sto-
ritve je 16. 7. 2001 predvideni datum
zaključka pa 15. 7. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodat-
ne informacije: Marinka Zadnikar, tel.
01/519-3332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30803201.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 7. 5. 2001,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 5. 2001,
ob 11. 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.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe predložiti bančno garancijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

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

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

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

– Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00),

– Pravilnik o higienskih in sanitarno te-
hničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
objekti za pripravo in delitev hrane (Ur. l.
SRS, št. 6/90 in Ur. l. RS, št. 5/93),

– Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastru-
pitvah in infekcijah oseb s hrano in o njiho-
vem preprečevanju (Ur. l. SRS, št. 24/81
in 35/82),

– Pravilnik o zdravstvenih pregledih de-
lavcev v živilski stroki (Ur. l. SRS, št. 1/88),

– Pravilnik o tečajih in izpitih za pridobi-
tev osnovnega znanja o higieni živil in o
osebni higieni za osebe zaposlene v proiz-
vodnji ali prometu z živili (Ur. l. SRS, št.
17/85 in 8/89),

– Pravilnik o zagotavljanju higienske ne-
oporečnosti živil rastlinskega izvora in pri-
pravljenih jedi, ter kruha in peciva med pre-
vozom (Ur. l. SRS, št. 17/85),

– Pravilnik o posebni delovni obleki in
obutvi oseb, ki prihajao pri opravljanju svo-
jih del in nalog v proizvodnji ali prometu v
neposreden dotik z živili (Ur. l. SRS, št.
35/82),

– Pravilnik o pogojih, ki jim morajo glede
mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila
v prometu (Ur. l. SFRJ, št. 45/83 in 43/89,
Ur. l. RS, št. 39/92).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora zagotoviti primerno število stro-
kovnega osebja, ki bo izvajalo razpisane sto-
ritve, ter na obrazcih iz razpisne dokumen-
tacije podati podatke o le-teh.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 28. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena in finančno stanje ponu-
dnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 90 točk, ter za
finančno stanje ponudnika 10 točk.
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18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-45952
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. J.

Oražma, Majnikova 1, Ribnica.
2. Naslov naročnika: Majnikova ul. 1,

1310 Ribnica, faks 01/83-61-057, tel.
01/83-72-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: 1B zdravstvene storitve –
dobava zobotehničnih storitev za potre-
be zobozdravstvene dejavnosti.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora ponuditi storitve na obeh
lokacijah.

5. Kraj izvedbe: lokacija Ribnica in loka-
cija Sodražica.

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

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 30. 4. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: računovod-
stvo, Majnikova 1, Ribnica, Ivanka Gornik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, do 30. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT + 19% DDV na
ŽR 51310-603-18236 oziroma na blagajni
Zdravstvenega doma J. Oražma, Majnikova
1, Ribnica, ob prevzemu dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. J. Oraž-
ma, Majnikova 1, 1310 Ribnica, računo-
vodstvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 5. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma J. Oražma, Majnikova
1, Ribnica.

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

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

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 90 dni od roka
za oddajo ponudb, odločitev o sprejemu
najkasneje dne 4. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša cena na enoto storitve.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 3. 2001.
Zdravstveni dom dr. J. Oražma, Ribnica

Ob-45953
1. Naročnik: JZ Bolnišnica za ginekolo-

gijo in porodništvo.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 38a,

4000 Kranj, tel. 04/208-28-00, faks
04/208-28-51.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pranje perila s
prevzemom zaposlenih delavcev – Prilo-
ga 1B št. 27.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: sedež prevzemnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij 2001 do julij
2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ Bolnišnica
za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidri-
čeva 38a, tajništvo pomočnice direktorja An-
gelca Bizovičar, za dodatne informacije: po-
močnica direktorja Nada Mihajlovič, glavna
sestra Jerca Ambrož, vodja fin. rač. službe
Janez Globočnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od dneva objave razpisa
do zadnjega roka za oddajo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT in se vplača na žiro račun
št. 51500-603-30372 oziroma neposredno
na blagajni DDV je vključen v ceno razpisne
dokumentacije.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 7. 5.
2001 do 12. ure v zapečatenih kuvertah, in
sicer v dveh izvodih (original in kopija).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika JZ Bolnišni-
ca za ginekologijo in porodništvo Kranj, Ki-
dričeva 38a, 4000 Kranj z oznako: za javni
razpis pranje perila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 8. 5. 2001 ob
11. uri v sejni sobi bolnišnice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: akceptni
nalog za resnost ponudbe v višini 5% od pre-
dračunske vrednosti, to je 1,100.000 SIT.

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

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

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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2001, naročnik
bo odločitev sprejel predvidoma do 30. 6.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena na 1 kg opranega perila pred-

stavlja 12,5%,
– plačilni pogoji predstavljajo 12,5%,
– reference predstavljajo 12,5%,
– število prevzetih delavcev predstavlja

62,5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 26. 3. 2001.
JZ Bolnišnica za ginekologijo

in porodništvo Kranj

Št. 2/2001 Ob-45958
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Občina Cerklje na

Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, 4207
Cerklje.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz osnovno-
šolskih otrok v OŠ Cerlje in OŠ Zalog.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: po razpisni dokumen-
taciji.

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

končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004;
pričetek od 1. 9. 2001 dokončanje 30. 6.
2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
klje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23,
4207 Cerklje – sprejemna pisarna; infor-
macije pri Majdi Stare.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, to-
rek, četrtek od 7.30 do 15. ure, sreda od
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7.30 do 17. ure, petek od 7.30 do 13. ure
do roka za oddajo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na blagajni Ob-
čine Cerklje ali na ŽR: 51500-630-50176;
sklic na št.: 713-00002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 4. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje se bo vršilo v sejni sobi
Občine Cerklje na Gorenjskem, dne 4. 5.
2001 ob 9.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti in izjava ban-
ke, 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
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 2/2001 Ob-46018
1. Naročnik: Javno podjetje Žale, d.o.o.,

Med hmeljniki 2, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Javno podjetje Ža-

le, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana,
tel. 01/437-32-03.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: varovanje ob-
jektov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2001 do
31. 5. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Javno podjetje Ža-
le, d.o.o., kontaktna oseba Mateja Zupan-
čič, soba št. 10, Med hmeljniki 2, Ljubljana,
tel. 437-32-03, faks 437-32-03.

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

Razpisna dokumentacija je proti dokazi-
lu v vplačilu stroškov razpisne dokumentaci-
je na razpolago do 3. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun, št.
50103-601-23974, s pripisom JR/2001.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hme-
ljniki 2, 1000 Ljubljana, v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – ponudba za varova-
nje objektov“ in številko te objave. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 5.
2001 ob 13. uri, v sejni sobi št. 17 na
sedežu naročnika, Med hmeljniki 2, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
0,5% ponudbene vrednosti.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (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: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002/22. 5.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 3. 2001.

Javno podjetje Žale, d.o.o.

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. 31/2001 Ob-45781
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Kamnik.
2. Naslov naročnika: Neveljska pot 26,

1240 Kamnik, telefaks 83-91-306; e-mail:
dom.kamnik1@siol.net; tel. 83-91-506.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Kamnik.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
skupine oziroma sklope:

1. skupina: meso in mesni izdelki,
2. skupina: perutnina in perutninski iz-

delki,
3. skupina: instant proizvodi,
4. skupina: mleko in mlečni proizvodi,
5. skupina: kruh in žitni izdelki,
6. skupina: mlevski izdelki,
7. skupina: močnati polizdelki,
8. skupina: zelenjava 1,
9. skupina: zelenjava 2,
10. skupina: krompir,
11. skupina: sadje 1,
12. skupina: sadje 2,
13. skupina: zmrznjena zelenjava, ribe,
14. skupina: jajca,
15. skupina: zmrznjene testenine,
16. skupina: splošno prehrambeno

blago.
Naročnik bo priznal sposobnost ponu-

dnikom po skupinah. Ponudniki lahko kon-
kurirajo na eno skupino oziroma sklop, na
več skupin ali na vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 1. 6. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom starejših obča-
nov Kamnik, ekonom Bavčar Andrej.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
11. 4. 2001 med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.250 SIT na ŽR št.
50140-603-57289.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 17. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom starejših občanov Kamnik.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: meni-
ca ali denarni depozit.
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne

količine blaga,
– da ponudnik zagotavlja dostavo fco

skladišče naročnika razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z

dobavo blaga javnim zavodom ali drugim pro-
računskim uporabnikom,

– da ima ponudnik organizirano kontrolo
kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 3. 5. 2001, 10. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Dom starejših občanov Kamnik, eko-
nom Bavčar Andrej.

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 3. 2001.

Dom starejših občanov Kamnik

Št. 01-2001 Ob-45782
1. Naročnik: Osnovna šola Šmarjeta.
2. Naslov naročnika: Šmarjeta 1, 8220

Šmarješke Toplice, tel. 07/307-34-22,
07/384-32-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. člena
ZJN-1.

(b) Kraj dobave: /
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko konkurira na naslednje sku-
pine blaga oziroma sklope:

– brezalkoholne pijače, sokovi, sirupi,
– domače sadje,
– uvoženo sadje,
– sveža zelenjava,
– zamrznjeni izdelki,
– ribe,
– jušne zakuhe in testenine,
– mleko in mlečni izdelki,
– jajca,
– zamrznjena zelenjava in sadje,
– konzervirana živila,
– kruh in pekovski izdelki,
– pekovsko pecivo,
– splošno prehrambeno blago,
– čaji,
– meso in mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki.
Ponudniki lahko dobijo priznano sposo-

bnost na eno skupino ali sklop, več skupin ali
za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 1. 6. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Osnovna šola
Šmarjeta.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
12. 4. 2001 vsak delovni dan med 8. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR
52100-603-30185.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 17. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Šmarjeta, Šmarjeta 1,
8220 Šmarješke Toplice.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: meni-
ce ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev.

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

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

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

– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne
količine blaga,

– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da nudi dostavo blaga fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 7. 5. 2001, 15. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Šmarjeta, Šmarjeta 1,
8220 Šmarješke Toplice.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 3. 2001.

Osnovna šola Šmarjeta

Ob-45817
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Metel-

ka Škofjan.
2. Naslov naročnika: Škocjan 51, 8275

Škocjan, tel. faks 07/30-76-226.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: OŠ Frana Metelka Škoc-
jan, Škocjan 51, 8275 Škocjan.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe lahko konkurirajo na naslednje sku-
pine blaga oziroma sklope:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,

3. perutnina in perutninski izdelki,
4. ribe in ribji izdelki,
5. zamrznjeni izdelki,
6. zamrznjena zelenjava,
7. kruh in pekovski izdelki,
8. pekovsko pecivo,
9. jušne zakuhe in testenine,
10. domače sadje,
11. uvoženo sadje,
12. suho sadje in orehi,
13. sveža zelenjava,
14. sokovi in sirupi,
15. splošno prehrambeno blago,
16. čaji,
17. konzervirana živila,
18. osnovna živila,
19. jajca.
Ponudniki lahko konkurirajo na eno sku-

pino oziroma sklop, več skupin oziroma sklo-
pov ali za vse skupaj. Naročnik bo sposo-
bnost ponudnikov priznaval po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 1. 6. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Osnovna šola Frana
Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škoc-
jan, Nataša Bobič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
6. 4. 2001, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
52100-603-30164.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 17. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovna šola Frana Metelka Škoc-
jan, Škocjan 51, 8275 Škocjan.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: meni-
ca ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

– da ponudnik zagotavlja zahtevane letne
količine blaga,

– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da nudi dostavo blaga fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje s

področja predmeta javnega naročila,
– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo

kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 7. 5. 2001, 15. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.
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13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Janez Turk in Sabina Klemenčič, tel.
07/30-76-226, 07/30-77-117.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 3. 2001.

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan

Ob-45818
1. Naročnik: Dom upokojencev Domžale.
2. Naslov naročnika: Karantanska 5,

1230 Domžale, tel. 724-12-30, faks
724-84-98.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago in čistila v skladu s tretjim od-
stavkom 19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Domžale.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo za naslednje sku-
pine blaga oziroma sklope:

1. skupina: kruh in pekovski izdelki,
2. skupina: mlevski izdelki,
3. skupina: testenine,
4. skupina: jajca,
5. skupina: mleko,
6. skupina: krompir,
7. skupina: sveže meso,
8. skupina: perutnina,
9. skupina: mesnati izdelki,
10. skupina: mlečni izdelki in mleko,
11. skupina: pijača,
12. skupina: sveže sadje in zelenjava,
13. skupina: ribe, zmrznjena in kisana

zelenjava,
14. skupina: konzervirana živila,
15. skupina: ostali prehrambeni izdelki,
17. skupina: čistila in pralni praški.
Sposobnost dobave bo ponudnikom priz-

nana za en sklop oziroma skupino, več sku-
pin oziroma sklopov ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 6. 2001
do 1. 6. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom upokojencev
Domžale, tajništvo; kontaktna oseba Ivanka
Košenina.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpisa
pa do 12. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na žiro račun
50120-603-55013.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 17. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom upokojencev Domžale, Karan-
tanska 5, 1230 Domžale, tajništvo.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: meni-
ca ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in

tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih:

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

– da ponunik zagotavlja zahtevane letne
količine blaga,

– da ponudnik nudi 45-dnevni plačilni rok,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z

dobavo blaga javnim zavodom ali drugim pro-
računskim uporabnikom,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo
kakovosti,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
fco skladišče naročnika razloženo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 3. 5. 2001, 7. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Ivanka Košenina.

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 3. 2001.

Dom upokojencev Domžale

Št. 44/2001 Ob-45819
1. Naročnik: Center za zdravljenje bolez-

ni otrok, Šentvid pri Stični.
2. Naslov naročnika: Center za zdravlje-

nje bolezni otrok, odgovorna oseba Urban-
čič Magdalena dr. med., Šentvid pri Stični
44, tel. 01/78-87-450, faks 01/78-87-470.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. kruh in pekovski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in izdelki iz perutnine,
5. ribe,
6. jajca,
7. sadje in zelenjava A,
8. sadje in zelenjava B,
9. splošno prehrambeno blago,
10. zamrznjeni izdelki.
(b) Kraj dobave: Šentvid pri Stični 44,

1296 Šentvid pri Stični, fco razloženo.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi eno skupino ali več
skupin skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1.
junija 2001, zaključek dobave 31. 5.
2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Center za zdravljenje
bolezni otrok, kontaktna oseba Nada Mikelj,
Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stič-
ni, tel. 01/78-87-450.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev ponudbe od 7. do 13. ure,
uprava zavoda.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (v ceni je vraču-
nan DDV) je možno plačati na žiro račun št.
50130-603-56138 s pripisom razpisna do-
kumentacija.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene najkasneje do 18. 4. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center za zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid
pri Stični.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z:

– napisom “Ponudba – živila”,
– številko Uradnega lista RS in naslovom

naročnika,
– na hrbtni strani pa mora biti označen

naslov pošiljatelja.
7. Navedba finančnih zavarovanj za re-

snost ponudbe, če bodo zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe je potrebna, če
je ponudba po sklopu oziroma več sklopih
večja od vrednosti 25,000.000 SIT je potre-
bna v vrednosti 1% ponudbene vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: da nudi
45 dnevni plačilni rok.

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

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

– originalno ali overjeno kopijo veljavne
registracije, če je ponudnik kmet, pa veljav-
no potrdilo o statutu kmeta, ki na dan objave
ni starejše od 30 dni (lahko kopija originalne-
ga dokumenta),

– izjavo:
– da ponudniku ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski po-
stopek ali je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,

– da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je po-
vezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna li upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,

– da nudi 45 dnevni plačilni rok,
– da nudi dostavo fco Center za zdrav-

ljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični – razlo-
ženo,

– da ima poravnane davke, takse in
prispevke, določene z zakonom,

– izjavo:
– da zagotavlja vse artikle in celoletno

količino blaga iz skupine živil, na katero se je
prijavil na razpis,

– da ima ponudnik zagotovljeno kon-
trolo kakovosti,

– izjavo:
– odzivni čas 24 ur in dobava blaga do

7. ure zjutraj pri skupinah blaga
1. mleko in mlečni izdelki,
2. kruh in pekovski izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina in izdelki iz perutnine,
– poreklo mesa:
1. meso in mesni izdelki.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudbe bodo morali predložiti do 11.
maja 2001, odločitev o sprejemu ponudbe
pa je 14. maj 2001.
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12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena artikla.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 3. 2001.

Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični

Št. 39/2001 Ob-45821
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Preddvor.
2. Naslov naročnika: Potoče 2, 4205

Preddvor, faks 04/255-11-10, tel.
04/275-20-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago v skladu s tretjim odstavkom
19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Potoče 2, Preddvor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-

seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe lahko konkurirajo na naslednje sku-
pine blaga oziroma sklope:

1. sadje,
2. zelenjava sveža in kmetijski pridelki,
3. sveže meso,
4. zmrznjeni izdelki,
5. mesni izdelki,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. posebni mlečni izdelki,
8. olje,
9. vinski kis,
10. sokovi, mineralna voda, sirupi,
11. čaj, kava, sol,
12. splošno prehrambeno blago,
13. konzervirana živila,
14. juhe in začimbe,
15. zmrznjena zelenjava,
16. kruh in pekovsko pecivo,
17. mlevski izdelki,
18. testenine,
19. jajca.
Sposobnost dobave bo ponudnikom priz-

nana po skupinah blaga. Ponudniki lahko
konkurirajo za en sklop oziroma skupino, več
sklopov oziroma skupin ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30. 6. 2001
do 30. 6. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom starejših občanov
Preddvor, ekonom Luka Žerovnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
12. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
51500-603-30479.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 18. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom starejših občanov Preddvor,
Potoče 2, 4205 Preddvor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: meni-
ca ali denarni depozit.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu.

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

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

– da ponudnik zagotavlja zahtevane koli-
čine blaga,

– da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da ima ponudnik ustrezne izkušnje z

dobavo prehrambenega blaga javnim zavo-
dom ali drugim proračunskim uporabnikom,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika – razloženo,

– da ponudnik zagotavlja kontrolo kvalite-
te blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 8. 5. 2001, 20. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Dom starejših občanov Preddvor, Po-
toče 2, 4205 Preddvor, tel. 04/275-20-00.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 3. 2001.

Dom starejših občanov Preddvor

Št. 1/01 Ob-45839
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

17, 1113 Ljubljana, tel. 01/589-25-36, faks
01/589-26-98, email: danilo.pavsic@uni-lj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računalni-
ška strojna oprema in računalniški potro-
šni material.

(b) Kraj dobave: sedež naročnika Karde-
ljeva ploščad 17, Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
ocenjena skupna vrednost javnega naročila
po ZJN-1 znaša 39,173.646 SIT.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. 5. 2001
do 14. 5. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: razpisna dokumenta-
cija je narazpologo v recepciji Ekonomske
fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana,
vsak delovnik od 8. do 14. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki dvignejo do
20. 4. 2001 do 14. ure, ali po naročilu po
predhodnem plačilu stroškov po e-mail ozi-
roma po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT. Znesek se plača gotovin-
sko na blagajni Ekonomske fakultete, Ljub-
ljana, Kardeljeva 17, ali z nakazilom na žiro
račun fakultete št. 50102-603-40269.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: zadnji rok za oddajo ponudbe je ponede-
ljek 23. 4. 2001 do 12. ure. Ponudbe mora-

jo biti podane v zapečateni kuverti z napisom
“Ponudba-ne odpiraj“ in opremljeno s števil-
ko javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani
kuverte mora biti izpisan naslov pošiljatelja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: ponudbe morajo ponudniki naročniku
vročiti osebno na naslovu Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17
- tajništvo dekanata ali po pošti na ta naslov.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija.

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

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg 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: predložitev ponudb do 23. 4. 2001, jav-
no odpiranje ponudb bo v sredo, 25. aprila
2001 ob 10. uri v sejni sobi dekantata v
Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, predvideni
datum obvestila o odločitvi 10. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb:
1. rok dobave in montaže za osebne ra-

čunalnike oziroma za potrošni material do 5
točk za računalnike in do 4 točke za potrošni
material,

2. garancijska doba do 4 točke za raču-
nalnike in do 4 točke za tiskalnike,

3. odzivni čas za popravilo v garancijski
dobi do 10 točk,

4. reference ponudnika do 2 točki,
5. sodelovanje ponudnika z naročnikom

do 6 točk,
6. blokade žiro računa ponudnika do 3

točke,
7. kadrovske, tehnične in finančne spo-

sobnosti ponudnika do 7 točk,
8. cene za vzorčne ponudbe do 20 točk

za računalnike “PC Standard“, do 14 točk za
“PC močnejši“, do 10 točk za tiskalnike in do
6 točka za potrošni material,

9. priporočila do 3 točke,
10. plačilni pogoji do 2 točki.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o javnem naroči-
lu lahko dobite pri strokovnem sodelavcu Da-
nilu Pavšiču do 20. 4. 2001.

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 3. 2001.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 2020-09-B-01-004 Ob-45863
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-52-70, faks
01/478-54-70, e-mail: ursiks@gov.si .

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beni artikli po naslednjih prehrambenih sku-
pinah: meso in mesni izdelki, ribe in ribji
izdelki, mleko in mlečni izdelki, sadje in
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zelenjava, kruh in pekarski izdelki in osta-
lo prehrambeno blago v okvirni vrednosti
280,000.000 SIT.

(b) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora in prevzgojni dom, in sicer: Za-
vod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mir-
ni, Zavod za prestajanje mladoletniškega za-
pora in kazni zapora Celje, Zavod za prestaj-
nje kazni zapora Ig pri Ljubljani, Zavod za
prestajnje kazni zapora Koper, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Ljubljana, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Maribor in Prevzgojni
dom Radeče.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so ponudbe, ki zajemajo v celoti
najmanj eno prehrambeno skupino za potre-
be enega zavoda.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je suk-
cesivna celo leto; sposobnost se prizna za tri
leta, pogodbe za dobavo blaga bodo skle-
njene za obdobja od 1 meseca do 1 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Uprava RS za izvrše-
vanje kazenskih sankcij - tajništvo (13. nad-
stropje), Tivolska 50, 1000 Ljubljana. Dvig
razpisne dokumentacije je možen osebno s
pismenim pooblastilom, na pisno zahtevo pa
tudi po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka za
sprejem prijav za sodelovanje v razpisu.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do dne 26. 4. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: naslov naročnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija v primeru vrednosti ponudbe
nad 25,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi z mesečnim zbirnikom
30 dni po izstavi računa.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: gospodarska družba ali samo-
stojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami za
prodajo predmeta javnega naročila; ne sme
biti v stečaju, imeti mora poravnane vse dav-
čne in druge z zakonom določene obvezno-
sti. Podrobnejše zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 8. 6. 2001 do
14. ure; izbor najugodnejše ponudbe bo
opravljen predvidoma do 20. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: neto ce-
na, plačilni pogoji, standard kvalitete.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu naročnika, Živa Zor in Aleš
Završnik, e-mail: ursiks@gov.si .

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 15 z dne 2. 3.
2001.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 3. 2001.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava RS za izvrševanje kazenskih

sankcij

Št. 18-17 /01 Ob-45881
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: osteosin-

tetski material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
(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
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 20. 6. 2001 do 31. 12. 2001, razdelje-
no na dva obdobja.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljan-
ska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne doku-
mentacije: osebno ali po pošti ob predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije, 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
razpisno dokumentacijo Osteosintetski ma-
terial.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do 20. 4. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Skupi-
na za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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:

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 pre-
dložitev 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 prete-
klih 6 mesecih vključno do 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;

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,
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. 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;

13. 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 13. točko lahko
prijavitelji predložijo kopijo objave registrira-
nih medicinskih pripomočkov iz Uradnega
lista RS, na katere se prijavljajo.);

14. CE certifikat ali ustrezen certifikat za
kakovost artikla.
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11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 28. 5. 2001 do
13. ure, odločitev o sprejemu 1. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena artikla.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponovljen razpis. Ocenjena vrednost
razpisa je 12,600.000 SIT (brez DDV). Prija-
viti se je možno na posamezen artikel. Do-
datne informacije na tel. 02/321-25-64, Mo-
nika Lepoša.

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 050/2001 Ob-45895
1. Naročnik: Javne naprave, javno podje-

tje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Teharska 49, 3000

Celje, tel. 03/42-56-400, faks
03/42-56-412.

3. (a) Vrsta in količina blaga: fizično in
tehnično varovanje objektov, po specifi-
kaciji v razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje,
odlagališče Bukovžlak.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek po
podpisu pogodbe, trajanje 3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,Tehar-
ska 49, 3000 Celje, Marjana Jerman, dipl.
inž. grad., tel. 03/42-56-429, faks
03/42-56-412, dodatne informacije: Janez
Karo, faks 03/42-56-412.

Naročnik ne namerava organizirati sestan-
ka s ponudniki.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno pri Mar-
jani Jerman vsak delovni dan do 10. 4. 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 12.000 SIT je
potrebno nakazati na ŽR naročnika Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska 49,
3000 Celje, št. 50700-601-105261.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: prijave je potrebno predložiti, ne glede
na način dospetja do torka, 10. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupec
bo nakazoval plačila na žiro račun prodajalcu
v roku 30 dni.

9. Pravna oblika povezave ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (47. člen Zakona o
javnih naročilih): ne.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoj, da se prispela ponudba
upošteva je, da je ponudnik davčni zaveza-
nec (priložiti potrdilo o vpisu v sodni register
zavezancev za davek na dodano vrednost),
sposobnost zagotavljanja vseh vrst blaga po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji, ureje-
na kontrola kvalitete s strani ponudnika, kom-
penzacija vsaj v višini 30%.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum predložitve ponudbe 7. 5. 2001,
predvideni datum za odločitev je 12. 5.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po specifikaciji brez DDV.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala ponudni-
kom za tri leta.

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: ne.

15.Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2001.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje

Št. 040-2001 Ob-45896
1. Naročnik: Javne naprave, javno podje-

tje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Teharska 49,

3000 Celje, tel. 03/42-56-400, faks
03/42-56-412.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
no tiskanje kuvert in računov, po specifi-
kaciji v razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek do-
bave po podpisu pogodbe, trajanje dobave
3 leta.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Te-
harska 49, 3000 Celje, Marjana Jerman,
dipl. inž. grad., tel. 03/42-56-429, faks
03/42-56-412, dodatne informacije: Janez
Karo, faks 03/42-56-412.

Naročnik ne namerava organizirati sestan-
ka s ponudniki.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno dvigniti osebno pri Mar-
jani Jerman vsak delovni dan do 10. 4. 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  raz-
pisno dokumentacijo: stroške razmno-
ževanja razpisne dokumentacije v višini
12.000 SIT je potrebno nakazati na ŽR

naročnika Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, št.
50700-601-105261.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: prijave je potrebno predložiti, ne glede
na način dospetja do torka 10. 4. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Javne naprave, javno podjetje,
d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kupec
bo nakazoval plačila na žiro račun prodajalcu
v roku 30 dni od odpreme iz prodajnega
skladišča.

9. Pravna oblika povezave ponudnikov
v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (47. člen Zakona o
javnih naročilih): ne.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: pogoj, da se prispela ponudba
upošteva je, da je ponudnik davčni zaveza-
nec (priložiti potrdilo o vpisu v sodni register
zavezancev za davek na dodano vrednost),
sposobnost zagotavljanja vseh vrst blaga po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji, rok do-
bave – odzivni čas maks. en dan, dostava
fco naročnik, urejena kontrola kvalitete s stra-
ni ponudnika, prodajalec bo na zahtevo na-
ročnika dobavljal vzorce blaga, kompenzaci-
ja vsaj v višini 30%.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: datum predložitve ponudbe 7. 5. 2001,
predvideni datum za odločitev je 12. 5.
2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena po specifikaciji materiala brez DDV,
vključevati pa mora dobavo materiala na na-
slov Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Teharska 49, 3000 Celje.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost se bo priznala ponudni-
kom za tri leta. Letna ponudba se bo sklenila
s ponudniki, katerih cena ponudbe ne odsto-
pa več kot 10% navzgor od povprečne cene
ponudb.

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: ne.

15.Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2001.

Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje

Št. 4-2/2001 Ob-45932
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Mej vrti 5, 8000

Novo mesto, telefaks 07/30-21-225, tel.
07/33-24-253.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava naslednjih vrst in količin blaga:

1. sklop: gojišča in dodatki,
2. sklop: laboratorijski pribor – steklo-

vina in drugo,
3. sklop: laboratorijski pribor – pla-

stika,
4. sklop: potrošni laboratorijski mate-

rial za sanitarno kemični laboratorij,
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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

Ob-45851
1. Naročnik: Komunala Novo mesto,

d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto, tel. 07/393-24-50, faks
07/393-25-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izbira iz-
vajalcev za dela v komunalni infrastruk-
turi (izgradnja kanalizacijskih, vodovo-
dnih in plinskih omrežij, čistilnih naprav)
s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti za obdobje 12 mesecev.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudniki se lahko
prijavijo tudi na posamezne sklope.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projek-
tov: /

4. Kraj izvedbe: MO Novo mesto in bliž-
nja okolica.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: junij 2001–junij
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto, d.o.o., Sektor za razvoj in investi-
cije, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
07/393-24-52, kontaktna oseba: Goran
Stanojević.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 50.000
SIT na ŽR Komunala Novo mesto, d.o.o., št.
52100-601-11459, pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, z navedbo “Plačilo RD
za izgradnjo komunalne infrastrukture”.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 23. 4. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Sektor za razvoj in investicije, Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, 07/393-24-52.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

11. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

5. sklop: kemikalije za mikrobiološki
laboratorij,

6. sklop: kemikalije sanitarno kemični
laboratorij.

(b) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo
mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja je predvidena po sklopih, natanči po-
goji so določeni v razpisni dokumentaciji.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je suk-
cesivna, naročnik bo priznal kandidatom
usposobljenost za dobo treh let.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Zavod za zdravstveno
varstvo Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo
mesto, tajništvo zavoda pri Darji Kapš, tel.
07/33-24-253.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 11. do 14. ure, do zadnjega roka, dolo-
čenega za oddajo prijave. Ponudniki, ki želi-
jo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti dokazilo o vplačilu, ter davčno šte-
vilko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT na žiro račun ZZV
Novo mesto, 52100-603-30388.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: do najkasneje 24. 4. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod za zdravstveno varstvo Novo
mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, tajniš-
tvo zavoda.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v I.
fazi ne bo zahtevana.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): skupina mora
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naro-
čila.

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: po razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predločitev ponudb predvidoma: najka-
sneje do 28. 5. 2001 do 12. ure. Datum
odločitve o sprejemu ponudb: 31. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 3. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Št. B-009 Ob-46029
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske, Gosposvetska c. 9, 4000Kranj.

2. Naslov naročnika: OZG, Gosposvet-
ska c. 9, Kranj, tel. 04/208-20-00, faks
04/202-67-18.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računalni-
ška oprema (računalniki, tiskalniki ter pa-
sivna in aktivna mrežna oprema).

(b) Kraj dobave: naročnikove organizacij-
ske enote z njihovimi zdravstvenimi postaja-
mi in sicer ZD Kranj, Zobna poliklinka Kranj,
ZD Škofja Loka, ZD Tržič, ZD Radovljica, ZD
Bled, ZD Bohinj, ZD Jesenice in delovna
skupnost zavoda.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po sklo-
pih ali skupaj – posamezni ZD ali zavod v
celoti.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maj 2001–
maj 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Gosposvetska 9, 4000 Kranj, Mi-
lana Vinter-Šambar, tel. 04/20-82-318, fak-
turni oddelek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV) na ŽR
51530-603-32725.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 23. 4. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Go-
sposvetska c. 9, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: bian-
co menici z menično izjavo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60 dneh po prevzemu blaga in prejemu ra-
čuna.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v skladu s pogoji določenimi v
razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: oddaja ponudb predvidoma do 21. 5.
2001 do 10. ure, sprejem odločitve predvi-
doma 23. 5. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: 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 predho-
dnega razpisa: ni.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 3. 2001.

Osnovno zdravstvo Gorenjske
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 152/2000 Ob-45803
1. Naročnik: RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2.
3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: magnetoskopi formata BetacamSP
in Digital Betacam s pripadajočo opre-
mo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 80% ekonomska cena, 20%
plačilni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sony Broadcast&Pro-
fessional Europe; Hampshire RG224SB,
Velika Britanija.

7. Pogodbena vrednost: 48,627.702
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 124 z dne 19. 12.
2000.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 3. 2001.

JZ RTV Slovenija

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

12. 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: ponudnik je lahko gospodarska
družba ali samostojni podjetnik z ustreznimi
kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejav-
nosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti
mora poravnane davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: določeno v 2. fazi omejenega postopka.

14. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo 2. faze omeje-
nega postopka.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 3. 2001.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 191/2001 Ob-45809
1. Naročnik: Kmetijsko gozdarska zbor-

nica Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 4,

1000 Ljubljana, tel. 01/24-16-300, faks
01/24-16-350.

3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: osebni avtomobil VW PASSAT lim.
2,8 V6, 142kW/193 KM s stalnim štiri-
kolesnim pogonom in avtomatskim me-
njalnikom s kombinacijo Tiptronic.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: garancijska doba, rok doba-
ve, cena, tehnične prednosti. S točkova-
njem naštetih elementov, je bil ugotovljen
ugodnejši ponudnik.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: A2S Spektra Orbit, Ma-
riborska 140, Celje.

7. Pogodbena vrednost: 6,727.183 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,699.375 SIT, 6,727.183 SIT.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001, Ob-43070.

12. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 3. 2001.

13.
Kmetijsko gozdarska zbornica

Slovenije

Št. 2/2001 Ob-45715
1. Naročnik: Osnovna šola Petrovče.
2. Naslov naročnika: Petrovče 32,

3301 Petrovče, tel., faks 03/570-72-45.
3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema za telovadnico Petrovče; po
razpisni dokumentaciji; OŠ Petrovče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, garancijska doba, pla-
čilni pogoji; najugodnejši ponudnik z zbra-
nim najvišjim številom točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Boza, d.o.o., Nova Go-
rica.

7. Pogodbena vrednost: 19,114.613
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 23,246.412 SIT, 19,114.613 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
65 z dne 21. 7. 2000, objava o izidu pa v
Uradnem listu RS, št. 79 z dne 8. 9. 2000.

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 20. 3. 2001

Osnovna šola Petrovče

Št. 03300-0010/00-05 Ob-45790
1. Naročnik: Republika Slovenija, Uprav-

na enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Naslov naročnika: Upravna enota

Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

3. Datum izbire: 11. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava materiala po skupinah:
1. skupina: pisarniški material,
2. skupina: računalniški material.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: usposobljenost, kakovost in
kompletnost blaga, konkurenčnost cen, re-
ference, plačilni pogoji in spreminjanje cen
in ostale ugodnosti. Najugodnejši ponudnik
je bil tisti, ki je po vseh vrednotenjih dose-
gel najvišji rezultat.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za 1. skupino materiala: Piramida,
d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje;

– za 2. skupino materiala: MK Biroopre-
ma, d.d., Ljubljana, Dunajska 21, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za 1. skupino: 6,000.000 SIT,
– za 2. skupino: 4,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 3. 2001.
Upravna enota Kranj

Ob-45951
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. J.

Oražma, Majnikova 1, 1310 Ribnica.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

dr. J. Oražma, Majnikova 1, 1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: digitalni ultrazvočni aparat, kraj do-
bave: Ribnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena,
– trajanje servisnih storitev,
– reference,
– finančna usposobljenost ponudnikov.
Najugodnejši ponudnik je bil izbran na

podlagi tokočvanja meril. Teža meril: 85%
cena, ostala merila 15%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Medias International d.o.o.,
Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,632.260,48
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 7,006.511,28 SIT, 5,632.260,48 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 22. 3. 2001.
Zdravstveni dom dr. J. Oražma,

Ribnica
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ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Ob-45842
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360

Vrhnika, tel. 01/75-05-121, 01/75-53-103,
komunalne.obcina@vrhnika.si.

3. Datum izbire: 20. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija in prizidek
vrtec-Vrhnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena (70%), re-
ference (10%), garancija (10%), plačilni po-
goji (10%). Izbrani ponudnik je bil izbran na
podlagi največjega števila zbranih točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GP “Gradišče“ d.d. Cer-
knica, Cesta 4. maja 8, 1380 Cerknica.

7. Pogodbena vrednost: 67,408.020,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 82,818.099,57 SIT, 67,264.155 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 23. 3. 2001.
Občina Vrhnika

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. 403-17/99 Ob-45714
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Dav-

čna uprava Republike Slovenije, Šmartinska
55, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/478-27-43.

3. Datum izbire: 15. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– sklop 1: priprava osnutkov odločb v

zvezi z reševanjem pritožb v davčnem
postopku na II. stopnji na področju nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča,
davka od premoženja, prisilne izterjave
sodnih taks (1000 pritožbenih zadev),

– sklop 2: priprava osnutkov odločb v
zvezi z reševanjem pritožb v davčnem
postopku na II. stopnji na področju doho-
dnine (500 pritožbenih zadev),

– sklop 3: priprava osnutkov odločb v
zvezi z reševanjem pritožb v davčnem
postopku na II. stopnji na področju prisil-
ne izterjave (1000 pritožbenih zadev).

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: konkurenčnost cen, posebne de-
lovne izkušnje, splošne delovne izkušnje.

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

– sklop 1: Odvetnica Judita Verbole, Dal-
matinova ul. 4, 1000 Ljubljana,

– sklop 2: Odvetnica Judita Verbole, Dal-
matinova ul. 4, 1000 Ljubljana,

– sklop 3: Odvetnica Maja Ramšak, Peri-
čeva 35, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: pogodbena vrednost z DDV

8,330.000 SIT,
– sklop 2: pogodbena vrednost z DDV

4,165.000 SIT,
– sklop 3: pogodbena vrednost z DDV

11,662.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: osem prejetih ponudb od tega

dve pravilni,
– sklop 2: sedem prejetih ponudb od te-

ga tri pravilne,
– sklop 3: sedem prejetih ponudb od te-

ga tri pravilne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop 1: 18,400.000 SIT, 8,330.000

SIT,
– sklop 2: 9,200.000 SIT, 4,165.000

SIT,
– sklop 3: 18,400.000 SIT, 8,330.000

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 21. 3. 2001.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Ob-45719
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare pravde

11, Ljubljana, telefaks 230-29-05, tel.
01/230-21-12, 01/230-21-57, elektronski
naslov: lekarn63@siol.net.

3. Datum izbire: 21. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitve: pranje delov-

nih oblek in drugega perila v celoti pri vseh
lokacijah naročnika. (B-27 ZJN)

5. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponujena cena: 90%
– reference: 5%
– finančna usposobljenost: 5%.
Merila so bila podrobno izdelana v razpi-

sni dokumentaciji. Najugodnejša je ponud-
ba, ki je na podlagi meril, prejela največje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kamax d.o.o., Pokopališka
42, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,495.420 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje ponudbe:

8,297.000 SIT, 5,495.420 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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: 20. 3. 2001.

Lekarna Ljubljana

Št. 003/01 Ob-45755
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Toplarniška 19,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje me-

ritev optimizacije sistema redukcije NOx
na kotlu 2.

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 naro-
čilo dodeljeno: Activ m.b.H., Neufeldweg
146, Graz – Avstrija.

7. Pogodbena vrednost: inženir za izva-
janje meritev – 2.980 DEM/koledarski dan,
merilni tehnik – 2.420 DEM/koledarski dan,
ceni sta za 60 urno delo v tednu; če je več
kot 60 delovnih ur v tednu, je cena dodatne
ure: inženir za izvajanje meritev – 314
DEM/ura, merilni tehnik – 254 DEM/ura.

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 pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 21. 3. 2001.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. NAB.LN002/2000 Ob-45869
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: dela iz obse-

ga ISI programa.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic in glede na to, da je za Dela iz
obsega ISI programa in na aktivnostih na
parogeneratorjih potrebna izkušenost in sa-
mostojnost na delih projektiranja in nadzora,
že od časa izgradnje naprej pa vse do danes
ter seznanjenost z organizacijo del, potekom
del in vsebino posla, je naročnik izbral NU-
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KEL, d.o.o., Gubčeva 2, 8270 Krško. Dela
oziroma storitve izdelave, ohranjanja in im-
plementacije ISI programa zahtevajo podro-
bno poznavanje sistema in komponent elek-
trarne v projektnem smislu in fizično na ob-
jektu. Za ta dela pa je potrebna tudi sezna-
njenost z US regulativo 10CFR50, ASME
Code in drugimi standardi, po katerih je elek-
trarna projektirana in izdelana. Za izdelavo
“System Leakege testing”, kot del implemen-
tacije ISI programa, je naloga, za katero je
potreben tudi certifikat za VT Level II, ki pa ga
imajo delavci, NUKEL, d.o.o., Krško, Gub-
čeva 2, 8270 Krško.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NUKEL, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 12,320.325,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 12,320.325,60 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: 22. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN005/2000 Ob-45870
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: aktivnosti za

vzpostavitev in evaluacijo tehničnih za-
htev in zahtev kvalitete ter ocena ekva-
lentnosti opreme in delov procesa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
in razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic in glede na to, da so za
aktivnosti za vzpostavitev in evaluacijo te-
hničnih zahtev kvalitete ter oceno ekviva-
lentnosti opreme in delov procesa v
ING.POD.NAB. potrebno poznavanje US
standardov ASME CODE Section II, III, V, IX
in regulativo 10 CFR50, APP.B, 10CFR21
in 10 CFR50.59 ter IEEE, usposobljenost
za dela inženiringa v procesu nabave v skla-
du z zahtevami nuklearnega programa QA
in zahtevami ANSI 45.2.13, znanje o osno-
vah tehnologije nuklearnih elektrarn in pred-
pisih, standardih, in radiološki zaščiti, je na-
ročnik izbral NUKEL, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NUKEL, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost:
39,422.739,84 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 39,422.739,84 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: 22. 3. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN006/2000 Ob-45872
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje sko-

pa trdnostnih in mehanskih analiz.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic in glede na to, da so za Izvajanje
sklopa trdnostnih in mehanskih analiz, potre-
bna usposobljenost in samostojnost pri delu
na računalnikih in uporabi različnih računalni-
ških orodij za izvajanje analiz, dolgoletno so-
delovanje v procesu pregleda in odobritve
mehanskih in trdnostnih analiz, narejenih s
strani Westinghouse-a in Parsons-a, zaradi
projekta modernizacije (zamenjava uparjalni-
kov in dvig moči), je naročnik izbral SIAP,
d.o.o., Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri Mari-
boru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 12,661.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 12,661.400 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: 21. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN008/2000 Ob-45873
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava na

izvajanje in koordiniranje izvajanja modi-
fikacij in popravljanje licenčne in druge
tehnične specifikacije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
in razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic in glede na to, da je za
izvajanje in koordiniranje izvajanja modifika-
cij in popravljanje licenčne in druge tehnič-
ne specifikacije potrebna večletna usposob-
ljenost, izkušenost in kvalifikacija ter sezna-
njenost z organizacijo del, potekom del in
vsebino posla, sodelovanje na delih in na-
logah v prejšnjih letih na projektnih nalo-
gah, ki so vezane na te modifikacije, je

naročnik izbral NUKEL, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NUKEL, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 20,807.149,44
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 20,807.149,44 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: 22. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN009/2000 Ob-45874
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 27. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: strokovna

podpora na CADD oddelku.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic in glede na to, da je na CADD
oddelku potrebno specifično znanje s po-
dročja CADD programov in nuklearne tehno-
logije, je naročnik izbral SIAP, d.o.o., Pesni-
ca 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 5,884.674,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 5,884.674,20 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: 21. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN010/2000 Ob-45875
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje ak-

tivnosti za MOV program.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic in glede na to, da je za Izvajanje
MOV programa potrebna izkušenost, sode-
lovanje na delih in nalogah v prejšnjih letih na
projektrnih nalogah, ki so vezane na MOV
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programski paket, dosedanje delo na zbira-
nju podatkov in dokumentacije potrebnih v
inženirskih evaluacijah zmogljivosti motorno
operiranih ventilov, razvrščenih v varnostne
razrede NE Krško, sodelovanje pri pogon-
skih testih MOV ventilov z MOV UDS (CRA-
NE MOVATS) testno opremo, koordiniranje
izvajanja aktvnosti testiranj, je naročnik izbral
SIAP, d.o.o., Pesnica 20a, 2211 Pesnica
pri Mariboru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 13,374.250,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 13,374.250,30 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: 21. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN011/2000 Ob-45876
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: revidiranje

Flow diagramov in reševanje MECL baze
podatkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov
in razlogov, ki so povezani z varovanjem
izključnih pravic in glede na to, da so za
Revidiranje Flow diagramov in reševanje
MECL baze podatkov, potrebne izkušnje in
poznavanje porcesa spremljanja in revidira-
nja ter ostalih specifičnih procesov pri ure-
janju dokumentacije, ki spremlja predvsem
modifikacije v NE Krško, je naročnik izbral
SIAP, d.o.o., Pesnica 20a, 2211 Pesnica
pri Mariboru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 10,088.012,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 10,088.012,80 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: 21. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN012/2000 Ob-45877
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje in

spremljanje modifikacij, priprava doku-
mentacije, evaluacija inženirskih zahtev-
kov in reševanje EEAR-jev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic in glede na to, da je izbrani ponu-
dnik že sodeloval pri pripravi dokumentacije
in koordinaciji izvedbe modifikacij, pripravil
je tudi že določene rešitve (evaluacije) EE-
AR-jev, pozna tudi problematiko in je že od
začetka sodeloval pri pripravi rešitve, izdela-
va dokumentacije za izvedbo (DMP) pa je
nadaljevanje rešitev, ki so predlagane v EE-
AR-jih, je naročnik izbral SIAP, d.o.o., Pesni-
ca 20a, 2211 Pesnica Pri Mariboru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 10,088.012,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 10,088.012,80 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: 21. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN013/2000 Ob-45878
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

in obdelava podatkov baze MECL ter pod-
pora pri projektih.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic in glede na to, da so za Vzdrževa-
nje in obdelavo podatkov baze MECL ter
podporo pri projektih potrebne večletne iz-
kušnje z delom na območju NEK ter popolno
ponavanje vgrajenih sistemov in komponent,
poznavanje tehnične NEK dokumentacije, re-
levantno za definiranje fizične konfiguracije
opreme in funkcionalne konfiguracije siste-
mov, poznavanje prostora elektrarne (konfi-
guracija prostora), izkušnje z uporabo infor-
macijskega sistema MIS, še posebej baze
MECL, je naročnik izbral NUKEL, d.o.o.,
Gubčeva 2, 8270 Krško.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NUKEL, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.

7. Pogodbena vrednost: 32,304.777,12
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 32,304.777,12 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: 22. 3. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. NAB.LN014/2000 Ob-45879
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. 07/48-02-000, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

Hardware opreme za simulator.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic in glede na to, da so za Vzdrževa-
nje Hardware-a za simulator potrebne delov-
ne izkušnje in opravljeno ustrezno specifično
usposabljanje, ki zajema tudi specifično
usposabljanje pri porizvajalcu naročnikove-
ga simulatorja, je naročnik izbral SIAP, d.o.o.,
Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 8,837.581,70
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 8,837.581,70 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: 21. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 9/52 Ob-45886
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01 474 2442, tel št.
01 474 2441.

3. Datum izbire: 10. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jekta za izvedbo za priključitev in izdela-
vo omar vodenja meritev in zaščite v RTP
400-220/110/35 kV Divača - III. in IV.
faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral postopek s
pogajanji brez predhodne objave (3. in
8. točka 110. člena ZJN-1), ker je vse načr-
te obnove naprav v RTP Divača v predhodnih
fazah izdelalo podjetje, ki je tudi izvajalec v
tej fazi in se izdelava novih načrtov logično
navezuje na načrte v prejšnjih fazah.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,118.950
SIT.
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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 pr-

ve faze omejenega postopka: /.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /.
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 3. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 9/54 Ob-45887
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01 474 2442, tel št.
01 474 2441.

3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba elek-

tromontažnih del pri zamenjavi VN in se-
kundarne opreme v RTP Divača III. in IV.
faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(70%), s strani naročnikov potrjene referen-
ce podizvajalca za tovrstna dela v 110, 220
in 400 kv stikališču, ki so razvidna iz tehnič-
nih razpisnih pogojev (15%), s strani naročni-
kov potrjene reference ponudnika za tovr-
stna dela v 110, 220 in 400 kV stikališču, ki
so razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev
(5%), plačilni pogoji (5%), garancijski rok za
izvedena dela (5%). Javno naročilo po odpr-
tem postopku ni bilo oddano, saj naročnik ni
prejel dveh pravilnih ponudb.

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

7. Pogodbena vrednost: /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /.
9. Število prejetih ponudb: 3.
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: 23. 3. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 9/53 Ob-45889
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01 474 2442, tel št.
01 474 2441.

3. Datum izbire: 27. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba grad-

beno-obrtniških del pri zamenjavi VN in
sekundarne opreme v RTP Divača III. in
IV. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(70%), s strani naročnikov potrjene referen-
ce podizvajalca za tovrstna dela v 110, 220
in 400 kv stikališču, ki so razvidna iz tehnič-
nih razpisnih pogojev (15%), s strani naročni-
kov potrjene reference ponudnika za tovr-
stna dela v 110, 220 in 400 kV stikališču, ki
so razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev

(5%), plačilni pogoji (5%), garancijski rok za
izvedena dela (5%). Javno naročilo po odpr-
tem postopku ni bilo oddano, saj naročnik ni
prejel dveh pravilnih ponudb.

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

7. Pogodbena vrednost: /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: /.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /.
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /.
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 3. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 9/60 Ob-45891
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01 474 2442, tel št.
01 474 2441.

3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba pri-

zidave in nadzidave upravne stavbe v RTP
Gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(80%), potrjene reference ponudnika pri re-
konstrukcijah, adaptacijah ali novogradnjah
poslovnih objektov (9%), rok izvedbe del
(5%), plačilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidarstvo Marc d.o.o., Lavri-
čeva 48, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
103,751.941,16 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 58,000.000 SIT.

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

be: 115,647.245,45 SIT; 83,110.004 SIT
(izločena kot nepopolna).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: S strani izločenega ponudnika je bila
podana zahteva za revizijo, ki jo je Državna
revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 3. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 9/MŠ59 Ob-45893
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01 474 2442, tel št.
01 474 2441.

3. Datum izbire: 6. 11. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba grad-

benih, obrtniških in instalacijskih del za
komandno stavbo v RTP Gorica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(75%), potrjene reference ponudnika v elek-
trogospodarstvu pri rekonstrukcijah, adapta-
cijah ali novogradnjah poslovnih objektov
(10%),potrjene reference ponudnika izven

elektrogospodarstva pri rekonstrukcijah,
adaptacijah ali novogradnjah poslovnih ob-
jektov (5%), rok izvedbe vseh pogodbenih
del (5%), plačilni pogoji (5%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Zidarstvo Marc d.o.o., Lavri-
čeva 48, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
111,294.090,67 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 42,000.000 SIT.

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

be: 132,542.667,30 SIT; 88,495.810 SIT
(izločena kot nepopolna).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: s strani izločenega ponudnika je bila
podana zahteva za revizijo, ki jo je Državna
revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 3. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.

Št. 020/2001 Ob-45955
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: 30. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: “Environmen-

tal Qualification Program”.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: zaradi objektivnih razlogov in
razlogov, ki so povezani z varovanjem izključ-
nih pravic in glede na to, da so naročene
storitve nadaljevanje aktivnosti na EQ pro-
gramu ING.MOD ter se zaradi izkušenj, poz-
navanja procesov dokumantiranja (revidira-
nja dokumentov, DCM in MECL podatkovne
baze), kot tudi zaradi vzpostavljanja stikov s
QA osebjem v tujini in ker omenjena dela
zahtevajo poleg z zakonom predpisaih pogo-
jev (Radiološka zaščita III, Protipožarna za-
ščita, Osnove varnosti in zaščite pri delu,
Zdravniško dovoljenje) tudi posebna znanja,
pridobljena s specializacijami (Maintenance
and Qualification of Safety Equipment,
ORACL RDBS, Environmental Qualification,
Nuklear Utility Procurement), je naročnik iz-
bral SIAP, d.o.o., Pesnica 20a, 2211 Pesni-
ca pri Mariboru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica 20a,
2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 14,960.554,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 14,960.554,80 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: 26. 3. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Št. 324-12/01 Ob-45823
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56, 58,

1000 Ljubljana.
3. Predmet natečaja: izdelava pre-

dlogov uradnih znakov za kakovost
kmetijskih pridelkov in živil v skladu z
Zakonom o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00).

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: natečajna navodila se
dvigne na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Dunajska 56,58, 1000
Ljubljana, soba 601, tel. 061/178-91-26.
Kontaktna oseba: dr. Lucijan Cenčič, tel.
061/178-90-26, faks: 061/178-90-55.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: vsak delavni dan od 7.30 do 15.30
v času trajanja razpisa.

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

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do
9. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, 1000
Ljubljana.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: /

7. Merila za ocenjevanje ponudb:
1. lahka razpoznavnost in nezamenlji-

vost,
2. likovna čistost, originalnost,
3. likovna sodobnost,
4. aplikativna odprtost,
5. komunikativnost in izraznost.

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: vloge bo
pregledala in ocenila žirija, ki jo imenuje
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: odločitev komisije je
zavezujoča za naročnika.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: nagradni sklad: 2,000.000 SIT.

1. nagrada 1,500.000 SIT,
2. nagrada 300.000 SIT,
3. nagrada 200.000 SIT.

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-
čilih vsem udeležencem natečaja: /

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: z
zmagovalcem natečaja bo podpisana po-
godba o izvajanju storitev in prenosu avtor-
skih pravic (v vrednosti 1. nagrade), z dru-
gim in tretje nagrajenim, bo sklenjena po-

Javni razpisi

Št. 362-35/01 Ob-45757
Stanovanjska komisija Vlade Republike

Slovenije, na podlagi 6. člena stanovanj-
skega pravilnika Stanovanjske komisije Vla-
de Republike Slovenije, objavlja

razpis
za dodelitev službenih stanovanj v

najem
Upravičenci do prijave na razpisu so po

določbi 1. člena stanovanjskega pravilnika
delavci zaposleni v Vladi Republike Sloveni-
je, ministrstvih in vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slo-
venije, z izjemo Ministrstva za notranje za-
deve in Ministrstva za obrambo.

I. Predmet razpisa: Ljubljana:
1. Cesta 24. junija 35, stanovanje št. 3,

enosobno, velikosti 38,11 m2, park. mesto
25,

2. Cesta 24. junija 37, stanovanje št. 6,
dvosobno, velikosti 58,45 m2, park. mesto
41,

3. Cesta 24. junija 39, stanovanje št. 7,
dvosobno, velikosti 58,48 m2, park. mesto
61,

4. Nusdorferjeva 7, stanovanje št. 11,
enosobno, velikosti 29,34 m2,

5. Primožičeva 1, stanovanje št. 22,
enosobno, velikosti 43,05 m2,

6. Reboljeva 10, stanovanje št. 16,
enoinpolsobno, velikosti 51,07 m2,

7. Topniška 45, stanovanje št. 4, eno-
sobno, velikosti 43,79 m2,

godba o avtorskem delu (v vrednosti 2. in 3.
nagrade).

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: izbrani predlogi uradnih znakov za
kakovost kmetijskih pridelkov in živil bodo
sestavni del podzakonskih aktov izdanih na
podlagi Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št.
54/00).

Razpisna naloga obsega oblikovalski
sklop:

1. napis “Republika Slovenija, Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano“;

2. zaščitni znak (ikona) za slovenske
kmetijske pridelke in živila;

3. sedem dopolnilnih napisov za po-
samezne skupine izdelkov: “Geografska oz-
načba“, “Geografsko poreklo“, “Tradicional-
ni ugled“, “Višja kakovost“, “Ekološki“, “In-
tegriranI“, “Naravna mineralna voda“;

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj - ponudba za
natečaj“ z navedbo “Označba“. Natečaj je
anonimen zato mora kuverta poleg natečaj-
nega gradiva vsebovati tudi zapečateno ku-
verto, označeno z šifro avtorja, ki vsebuje
popolne podatke avtorja.

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana na
Uradni list RS, dne 23. 3. 2001.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

8. Topniška 45, stanovanje št. 113,
enosobno, velikosti 44,20 m2,

9. Kvedrova 5, stanovanje št. 78, enoso-
bno, velikosti 33,36 m2,

10. Einspielerjeva 3, stanovanje št. 35,
enosobno, velikosti 18,67 m2,

11. 10 službenih enosobnih stanovanj v
naselju Mostec ob Koseškem bajerju s pri-
padajočimi parkirnimi mesti, in sicer:

– 7 službenih stanovanj velikosti 40,96 m2,
– 1 službeno stanovanje velikosti

43,15 m2,
– 1 službeno stanovanje velikosti

43,28 m2,
– 1 službeno stanovanje velikosti

45,92 m2.
Vseljivost v stanovanja bo predvidoma

junija 2001.
II. Predmet razpisa: Grosuplje: Adami-

čeva ulica 41c, stanovanje št. 17, enoso-
bno, velikosti 34,48 m2.

III. Predmet razpisa: Dobrovo v Goriških
brdih:

1. Ulica 5. Prekomorske brigade 2, sta-
novanje št. 8, enosobno, velikosti 40,84 m2.

2. Bevkova 2, pritličje, enosobno, ve-
likosti 46,95 m2

IV. Predmet razpisa: Sežana:
1. Kidričeva 10, stanovanje št. 14,

enosobno, velikosti 42,40 m2,
2. Pod Taborom 11, stanovanje št. 1,

trisobno, velikosti 70,90 m2.
V. Predmet razpisa: Mirna:
1. Glavna cesta 51, stanovanje št. 11,

dvosobno, velikosti 49,19 m2,
2. Glavna cesta 52, stanovanje št. 7,

enosobno, velikosti 33,87 m2,
3. Roje 4, stanovanje št. 6, garsonjera

velikosti 21,14 m2,
4. Roje 5, stanovanje št. 9, garsonjera

velikosti 20,46 m2.
VI. Predmet razpisa: Šentrupert: Sloven-

ska vas 16, stanovanje št. 2, garsonjera
velikosti 23,05 m2.

VII. Predmet razpisa: Postojna: Ulica Pre-
komorskih brigad 10, stanovanje št. 23, gar-
sonjera velikosti 30,56 m2.

VIII. Predmet razpisa: Maribor: Bevkova
ulica 4, stanovanje št. 20, enoinpolsobno,
velikosti 47,14 m2.

IX. Predmet razpisa Kamnik: Klavčičeva
ulica 12, stanovanje št. 33, garsonjera veli-
kosti 32,20 m2.

X. Predmet razpisa: Celje: Šaranovičeva
ulica 7c, stanovanje št. 5, dvoinpolsobno,
velikosti 44,60 m2.

Na javni razpis se lahko prijavijo tudi de-
lavci, ki so upravičeni do prijave na razpis in
so jim bila službena stanovanja dodeljena
na podlagi petega in šestega odstavka 2.
člena stanovanjskega pravilnika. V primeru,
da dosežejo zadostno število točk, se v raz-
pis vključi tudi stanovanje, ki ga zasedajo,
najemna pogodba pa se spremeni (za čas
opravljanja dela v državnem organu).

Pogoji razpisa: vloge za dodelitev službe-
nih stanovanj v najem morajo prosilci, ki so
upravičeni po tem razpisu, oddati pri organu,
v katerem so zaposleni in jo opremiti z vsemi
potrebnimi podatki (lokacija, velikost stano-
vanja). Prosilci morajo vlogi predložiti tudi
izjavo o tem, da niso lastniki oziroma sola-
stniki nobenih nepremičnin v Republiki Slo-
veniji. Posamezni prosilec lahko kandidira
samo za stanovanje na eni lokaciji.



Stran 1456 / Št. 22-23 / 30. 3. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Vloge organ pregleda in točkuje v skladu
s stanovanjskim pravilnikom Stanovanjske
komisije Vlade Republike Slovenije tako, da
dobi prednostni vrstni red. Prednostni vrstni
red skupaj z vlogami organ pošlje na naslov
Servisa skupnih služb Vlade, najkasneje do
30. 4. 2001. Prednostni vrstni redi, prejeti
po tem datumu, se ne bodo upoštevali.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-45935
Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport na podlagi 27. člena
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91) ter 6. člena Pravilnika o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Ur.
l. RS, št. 21/01) objavlja

javni razpis
za (so)financiranje temeljnih

in aplikativnih raziskovalnih projektov
v letu 2001

1. Naziv in sedež: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, 1000 Ljubljana, Trg
OF 13.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
(so)financiranje izvajanja temeljnih in aplika-
tivnih raziskovalnih projektov na področjih:

– naravoslovno - matematičnih ved,
– tehniških ved,
– medicinskih ved,
– biotehniških ved,
– družboslovnih ved,
– humanističnih ved,
– narave in civilizacijsko-kulturne podo-

be slovenskega prostora in človeka skozi
čas.

3. Cilji razpisa
Cilji razpisa so izvedba temeljnih in apli-

kativnih projektov kot so opredeljeni v 2.
členu Pravilnika o pogojih in metodologiji
izbora in financiranja projektov temeljnega
in aplikativnega raziskovanja.

4. Pogoji:
4.1. Na razpis se lahko prijavi pravna ali

fizična oseba, ki je vpisana v evidenco pri-
stojnega ministrstva za opravljanje razisko-
valne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter iz-
polnjuje pogoje, predpisane z zakonom o
raziskovalni dejavnosti in predpisi mini-
strstva. V skladu z izjavo Republike Sloveni-
je so raziskovalni programi in dejavnosti Re-
publike Slovenije, ki ustrezajo Petemu okvir-
nemu programu raziskovalnih in tehnolo-
ško-razvojnih aktivnosti EU, odprti za
raziskovalne subjekte iz EU, s tem, da ti
subjekti financirajo svoj del raziskav iz la-
stnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelu-
joče raziskovalne skupine na raziskovalnih
projektih.

Raziskovalni projekt izvaja projektna sku-
pina, ki jo sestavljajo odgovorni nosilec pro-
jekta, raziskovalci, strokovno osebje in te-
hniki s prostimi raziskovalnimi kapacitetami
in na projektu sodelujejo z raziskovalnimi
urami ter mladi raziskovalci.

4.2. Odgovorni nosilec mora izpolnje-
vati pogoje za odgovornega nosilca v skla-
du z 29. členom Zakona o raziskovalni de-
javnosti in 18. členom Pravilnika o pogojih
in metodologiji izbora in financiranja pro-
jektov temeljnega in aplikativnega razisko-
vanja ter imeti v zadnjih treh letih minimal-

no pet bibliografskih točk na znanstvenem
delu v COBISS-u.

4.3. Odgovorni nosilec mora imeti skle-
njeno delovno razmerje v raziskovalni orga-
nizaciji, ki prijavlja projekt na javni razpis.

Odgovorni nosilec temeljnega projekta
mora pri izvajanju projekta sodelovati z naj-
manj 900 letnimi raziskovalnimi urami, če je
v rednem delovnem razmerju za raziskoval-
no delo, oziroma z najmanj 300 letnimi razi-
skovalnimi urami, če je v rednem delovne-
mu razmerju za pedagoško delo oziroma v
dopolnilnem delovnem razmerju za razisko-
valno delo.

Odgovorni nosilec aplikativnega projek-
ta mora pri izvajanju projekta sodelovati z
najmanj 450 letnimi raziskovalnimi urami,
če je v rednem delovnem razmerju za razi-
skovalno delo, oziroma z najmanj 150 letni-
mi raziskovalnimi urami, če je v rednem de-
lovnemu razmerju za pedagoško delo oziro-
ma v dopolnilnem delovnem razmerju za ra-
ziskovalno delo.

Enaki pogoji veljajo za nosilce razisko-
valnih sklopov na sodelujočih raziskovalnih
organizacijah.

4.4. Če je projektna skupina sestavljena
iz več raziskovalnih skupin na različnih razi-
skovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le
tista raziskovalna organizacija, v kateri je v
delovnem razmerju odgovorni nosilec razi-
skovalnega projekta in vsaj tretjina razisko-
valcev projektne skupine. Prijavitelj mora ime-
ti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi orga-
nizacijami podpisan dogovor o ureditvi med-
sebojnih pravic in obveznosti. Sodelujoča
raziskovalna organizacija mora biti na odo-
brenem raziskovalnem projektu udeležena v
sorazmerju s predlaganim številom letnih ur,
vendar ne z manj kot 150 urami letno.

4.5. Projektna skupina mora imeti na raz-
polago opremo, ki je potrebna za izvedbo
projekta.

4.6. Planiran obseg sredstev in struktu-
ra namenov uporabe morata biti v skladu s
Sklepom o normativih in standardih za dolo-
čanje sredstev za izvajanje nacionalnega ra-
ziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
16/94, 63/97 in 49/98).

5. Merila
5.1. Projekti morajo izpolnjevati vse po-

goje, kriterije in merila za ocenjevanje, ki jih
določa Pravilnik o pogojih in metodologiji
izbora in financiranja projektov temeljnega
in aplikativnega raziskovanja.

Prednost pri izbiri bodo imeli predlaga-
telji, katerih projektna skupina bo:

– izkazala večji pomen predlaganega
projekta za razvoj znanstvene discipline,

– izkazala boljše kazalce znanstvene
uspešnosti (objave in citati),

– izkazala večje možnosti za uporabo re-
zultatov v Republiki Sloveniji,

– uspešno vključevala v raziskovanje
mlade raziskovalce, ki se bodo po zaključe-
nem usposabljanju zaposlili v drugi organi-
zaciji,

– izkazovala večjo racionalnost pri upo-
rabi raziskovalne opreme in drugih stroškov,

– izkazala večje sofinanciranje projekta.
5.2. Vloga za (so)financiranje mora vse-

bovati naslednje dokumente:
– obrazec: MŠZŠ-RP-1/2001 (s prilogo

A, B in C oziroma D) - Vloga za (so)financira-
nje raziskovalnega projekta,

– izpis bibliografij iz COBISS-a oziroma
za medicino iz baze IBMI za obdobje od
1998 naprej za odgovornega nosilca in
ostale člane projektne skupine.

5.3. Nepravočasnih in nepravilno ozna-
čenih vlog komisija za odpiranje ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

6. Financiranje projektov
6.1. Obseg razpoložljivih sredstev je od-

visen od proračuna Republike Slovenije za
leto 2001. Za realizacijo tega razpisa v ob-
segu ca. 210.000 raziskovalnih ur je iz pro-
računskih sredstev MŠZŠ za leto 2001
predvidena orientacijska vrednost sredstev
v višini 1.360,000.000 SIT.

6.2. Temeljne raziskovalne projekte bo
ministrstvo financiralo do 100% utemelje-
nih stroškov projekta. Aplikativne razisko-
valne projekte bo ministrstvo financiralo do
75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavi-
telj aplikativnega projekta si mora zagoto-
viti vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta
s strani drugih zainteresiranih subjektov in
predložiti dokazila o sofinanciranju. In-
dustrijske raziskave bo ministrstvo sofinan-
ciralo do višine 50 % utemeljenih stroškov
projekta.

6.3. V skladu s Sklepom o normativih in
standardih za določanje sredstev za izva-
janje nacionalnega raziskovalnega progra-
ma in glede na obremenjenost raziskoval-
cev z raziskovalnimi urami, ki so financirani
iz proračuna Republike Slovenije, financira
MŠZŠ do:

– 1700 raziskovalnih ur letno za razisko-
valce v rednem delovnem razmerju za razi-
skovalno delo in

– 567 raziskovalnih ur letno za razi-
skovalce v dopolnilnem delovnem razmer-
ju za raziskovalno delo in za visokošolske
učitelje.

7. Čas trajanja projektov:
7.1. Predvideni rok začetka izvajanja pro-

jekta je 1. 7. 2001.
7.2. Izbrane predloge projektov bo

MŠZŠ financiralo do treh let.
8. Splošna določila:
8.1. Razpisno dokumentacijo dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka v sprejemni pisarni Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport, Ljubljana, Trg OF 13.
Razpis z razpisno dokumentacijo je dosto-
pen tudi na domači strani MŠZŠ.

8.2. Pisne vloge z oznako “Ne odpiraj -
Razpis za raziskovalne projekte - znanstve-
na veda: (navedite vedo)” morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak projekt
posebej v sprejemno pisarno Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana. Ovojnica z vlogo mora prispeti
na naslov ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke do vključno 23. aprila 2001 do
15. ure.

8.3. V roku dostavljene in pravilno ozna-
čene vloge bo odprla Komisija za odpiranje
vlog dne 24. 4. 2001 ob 10. uri na sedežu
ministrstva, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

8.4. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
projektov do 2. 7. 2001.

8.5. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana oziroma na telefonu 4784 600,
(za naravoslovno matematične vede: dr. Bo-
jan Jenko, za tehniške vede: dr. Boris Pukl,
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za biotehniške vede: Marjanca Bertoncelj,
za medicinske vede: Marko Belavič, za dru-
žboslovne vede: Alja Kastelic Primc in za
humanistične vede: Mateja Gašpirc).

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-45945
Na podlagi 81. člena zakona o organiza-

ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96) in v skladu s
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00) Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport objavlja

javni razpis
za sofinanciranje državnih tekmovanj

iz znanja za učence, dijake in študente
v letu 2001

1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-
ka proračunskih sredstev (v nadaljnjem be-
sedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje državnih tekmovanj
iz znanja na področju jezikoslovja, družbo-
slovja, matematike, naravoslovja in tehnike.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki na javni razpis:

a) Na ta razpis se lahko prijavijo društva,
zveze, šole, skupnosti šol, fakultete, zavodi
in druge pooblaščene organizacije (v na-
daljnjem besedilu organizator), ki:

– organizirajo tekmovanja iz znanja na
področjih, opredeljenih v točki 2,

– zaključijo tekmovanja na državni ravni,
praviloma po predhodnem izboru,

– imajo veljaven pravilnik za izvedbo tek-
movanja, ki je usklajen z izhodišči za pripra-
vo pravilnika, sprejetimi na Programskem
svetu za tekmovanja iz znanja.

b) Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njena prijavna obrazca 1 in 2 ter samostojni
prilogi:

– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je ob-
javil organizator za šolsko leto 2000/2001,

– veljaven pravilnik za izvedbo tekmova-
nja.

Organizator mora za tekmovanje, ki ga
prvič prijavlja na razpis, poleg prijavnih
obrazcev navedenih v točki 3.b) predložiti
še naslednje samostojne priloge:

– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževal-
nem področju,

– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev,

– osnovna predstavitev tekmovanja,
– mednarodne povezave oziroma nada-

ljevanje tekmovanja na mednarodni ravni,
– kratek opis dosedanjih tekmovanj ter

povezanost tekmovanja z učnim načrtom
predmeta oziroma predmetnega področja.

Organizatorji tekmovanj lahko prijavijo
več različnih tekmovanj. Na posameznem
obrazcu lahko prijavijo le eno tekmovanje.

4. Strokovna komisija
Postopek javnega razpisa in dodelitve

subvencij vodi strokovna komisija, ki jo ime-
nuje ministrica, pristojna za šolstvo, znanost
in šport.

5. Pri dodelitvi sredstev bo komisija
upoštevala naslednja merila:

– tekmovanje prinaša dodatne točke za
vpis v srednje šole,

– število tekmovalcev na vseh ravneh
tekmovanja,

– možnost tekmovanja tudi na mednaro-
dni ravni,

– število let izvajanja tekmovanja,
– specifike pri zagotavljanju pogojev za

izvedbo tekmovanja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa

znaša 13,000.000 SIT.
Višino subvencije določi komisija glede

na razpoložljiva proračunska sredstva in gle-
de na merila, opredeljena v 5. točki tega
razpisa.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porablje-
na v letu 2001, v skladu s predpisi, ki dolo-
čajo izvrševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve:

Vloga na razpis mora prispeti najpozneje
do 4. 5. 2001, na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, ali pa jo lahko na gornji naslov
tudi osebno prinesejo do 4. 5. 2001, do
14. ure.

Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: “ Ne odpiraj - Prijava na

razpis za sofinanciranje tekmovanj iz znanja“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev

sredstev: javno odpiranje vlog, na katero so
vabljeni predstavniki ponudnikov z ustrezni-
mi pisnimi pooblastili, bo v sredo, 9. 5.
2001 ob 11. uri v sejni sobi Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnov-
nošolstvo, Župančičeva 6/II, Ljubljana.

10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje v roku 45 dni od zaključka razpisa.

Ministrstvo bo sklepalo pogodbe z izbra-
nimi izvajalci v dveh delih. V prvem delu se
bodo sredstva delila do višine v začasnem
financiranju zagotovljenih sredstev. Po spre-
jetju državnega proračuna bo ministrstvo z
aneksi k pogodbam dodelilo še preostala
sredstva, ki bodo v ta namen zagotovljena v
proračunu.

Če bo proračun RS za leto 2001 že
sprejet v času sklepanja pogodb z izvajalci,
pa se bodo le te sklepale v višini celotnega
zneska.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo v vložišču Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Sektor za osnov-
nošolstvo, Župančičeva 6/II, Ljubljana, te-
lefon 01/478-52-10, ali poiščejo na inter-
netu na naslovu:
h t t p : / / w w w . m s s . e d u s . s i / m i n i -
strstvo/mss/razpis_sdt_01.asp

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-45897
Za izvajanje projekta aktivnega preživlja-

nja prostega časa mladih objavlja Zveza za
šport otrok in mladine Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: naročnik)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov projekta aktivnega
preživljanja prostega časa mladih
1. Naslov naročnika: Zveza za šport

otrok in mladine Slovenije, p.p. 2757, Gor-
tanova 22, 1001 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje programov
projekta aktivnega preživljanja prostega ča-
sa mladih vključenih v dodatne športne pro-
grame, ki potekajo po pouku, ob koncu
tedna (med šolskim letom) in med počitni-
cami. Ciljna populacija so predvsem mladi,
ki zaradi različnih vzrokov še niso vključeni
v redno vadbo ali zaradi socialnega statusa
preživljajo počitnice doma.

Sofinancirajo se naslednji programi za
mlade v obdobju od 1.1. do 31. 12. 2001.

Sredstva za sofinanciranje programov po
tem razpisu so namenjena:

– sofinanciranju strokovnega kadra,
– sofinanciranju najema objekta,
– vsebinski in organizacijski pomoči pri

pripravi in izpeljavi dodatnih počitniških
športnih dejavnosti in

– sofinanciranju prevoznih stroškov za
prevoz na množične prireditve.

2.1 Dodatni športni programi po konča-
nem pouku in programi ob koncu tedna:

– športni programi za otroke do 6. leta
starosti,

– športni programi za mlade od 6. do
19. leta starosti med tednom po končanem
pouku, ki niso del obveznega in razširjene-
ga programa šole,

– športni programi za mlade do 22. leta
starosti, ki potekajo ob koncu tedna,

– športna tekmovanja za mlade od 13.
do 19. leta starosti, ki so zunaj sistema
šolskih športnih tekmovanj in tekmovanj na-
cionalnih panožnih športnih zvez.

2.2 Počitniški programi za mlade do 22.
leta starosti:

– preživljanje počitnic za otroke do 6.
leta starosti,

– taborjenja za mlade,
– planinski tabori za mlade,
– preživljanje počitnic v planinskih ko-

čah za mlade,
– preživljanje počitnic v centrih šolskih

in obšolskih dejavnosti za mlade,
– preživljanje počitnic na podeželju za

mlade,
– športni tabori za mlade,
– športni program v medletnih počitni-

cah za mlade,
– počitniški programi za mlade, ki se od-

vijajo v domačem kraju.
2.3 Množične prireditve:
– Pokljuški maraton – tek na smučeh,
– pohod po Jurčičevi poti od Višnje Go-

re do Muljave,
– pohod na Blegoš,
– kros – Šmartno pri Litiji,
– pohod po poti okoli Ljubljane,
– kolesarsko pohodniška prireditev “ Za

srce“,
– dnevi šolskega športa,
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– Ljubljanski maraton,
– pohod po Levstikovi poti od Litije do

Čateža.
3. Okvirna višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je

32,000.000 SIT. Dejansko višino razpisa-
nih sredstev bo naročnik določil takoj, ko
bo znana višina sredstva za projekt aktivne-
ga preživljanja prostega časa mladih, ki jih
bo naročnik pridobil od Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport.

Sredstva javnega razpisa se delijo za so-
financiranje posameznih programov po na-
slednjem ključu:

– dodatni športni programi po končanem
pouku in ob koncu tedna - 58 % vseh raz-
položljivih sredstev ,

– počitniški programi za mlade do 22.
leta starosti - 33 % vseh razpoložljivih sred-
stev ,

– množične prireditve - 9 % vseh razpo-
ložljivih sredstev.

4. Pogoji za sodelovanju na javnem raz-
pisu in merila za dodelitev sredstev

4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki

Na ta javni razpis se lahko prijavijo ponu-
dniki s statusom društva, ki so člani Zveze
za šport otrok in mladine Slovenije.

Ponudniki lahko na javni razpis prijavi-
jo samo programe ali del programov, ki
bodo izpeljani od 1.1. do 31. 12. 2001
in niso del rednega in razširjenega pro-
grama šole, ki ga izvaja ponudnik med
šolskim letom.

Posamezna ponudba na javni razpis mo-
ra biti izdelana izključno na OBRAZCU
ZŠOMS 2001, ki je skupen za vse progra-
me. Ponudba mora poleg izpolnjenega raz-
pisnega obrazca vsebovati tudi vse v razpi-
sni dokumentaciji zahtevane priloge.

Ponudnik s podpisom izjave na razpi-
snem obrazcu soglaša s preverjanjem na-
menske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s stra-
ni pooblaščenih oseb naročnika.

Ponudnik mora za izvajanje programa za-
gotoviti najmanj 55% delež sofinanciranja
programa iz drugih virov (starši, sponzorji,
donatorji, proračunska sredstva za tovrstne
programe), od tega vsaj 5% sredstev prido-
biti iz proračuna lokalne skupnosti.

4.2. Merila za dodelitev sredstev:
– število v programe vključenih mladih iz

opredeljenih ciljnih skupin v programe,
– aktualnost programa in potreba po nje-

govi izpeljavi,
– originalnost programa,
– izvedljivost programa,
– ekonomičnost programa,
– dosedanji dosežki in reference ponu-

dnika,
– strokovna usposobljenost in znanje po-

nudnika,
– vodja programa mora imeti pedago-

ško izobrazbo in opravljen strokovni izpit na
področju vzgoje in izobraževanja,

– kratko poročilo o sodelovanju z naroč-
nikom v preteklem obdobju (čas, kraj, števi-
lo udeležencev, višino sredstev naročnika,
delež sredstev udeležencev).

Prednost bodo imeli ponudniki, ki:
– bodo zbrali večji delež dodatnih sred-

stev iz drugih virov in s tem znižali prispevek
udeležencev in

– imajo za izpeljavo programa načrtova-
no večje število strokovnega kadra s peda-
goško izobrazbo.

Če ponudnik ponuja podoben program
kakor Zveza za šport otrok in mladine Slo-
venije, bo sofinanciran samo v primeru, da
je cenovno ugodnejši.

5. Rok in način prijave, dodatne infor-
macije: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dobijo:

– na spletnih straneh:
http://www.slo-sport.org/zsoms/,

– na naslovu: Proletarska 15, Ljubljana
ob torkih in četrtkih med 11. in 13.uro.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom pa so dostopne:

– pisno po pošti na naslovu: Zveza za
šport otrok in mladine Slovenije, p.p. 2757,
Gortanova 22, 1001 Ljubljana,

– po e-pošti: zvezazasportotrokinmladi-
neslo@siol.net,

– ali na tel. 041/394-972.
Kontaktna oseba je Tomaž Kogovšek.
Prijavo na javni razpis mora prosilec po-

slati pisno na naslov naročnika najkasneje
do 18. aprila 2001. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana priporočeno
na pošti.

Ponudba mora biti napisana čitljivo in
pregledno (velike tiskane črke). Če ponu-
dnik kandidira za več različnih programov,
je dolžan za vsak posamezni program pri-
praviti ločeno vlogo, razen OBRAZCA
ZŠOMS 2001. Veljavne ponudbe so tiste,
ki so popolne, pravilno opremljene in pravo-
časno predložene naročniku.

Ponudba za razpis mora biti poslana v
kuverti iz katere je razvidno:

– naslov prosilca (polni naslov pošilja-
telja),

– naslov naročnika (polni naslov prejem-
nika),

– pripis “javni razpis” in
– naziv športnega programa (dodatni

športni program, počitniški program, mno-
žična prireditev) na katerega prosilec kan-
didira.

6. Postopek izbora ponudnikov
Odpiranje ponudb bo opravila razpisna

komisija, ki jo imenuje Izvršni odbor ponu-
dnika, v roku 7 dni po končanem razpisnem
roku. Razpisna komisija bo odprla pravoča-
sno prispele vloge in ugotovila, ali prijave
izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih,
nepravilno izpolnjenih in prepoznih vlog raz-
pisna komisija ne bo obravnavala in jih bo
vrnila ponudnikom.

V postopku odločanja lahko razpisna ko-
misija od kandidatov zahteva dodatne infor-
macije in neodvisna strokovna mnenja. Če
kandidati zahtevanih dodatnih informacij ne
dostavijo v zahtevanih rokih, se razpisna ko-
misija odloča na osnovi znanih podatkov.

Izbrane programe in izvajalce razpisna
komisija predlaga na podlagi meril določe-
nih v razpisu in razpisni dokumentaciji, potr-
di pa jih Izvršni odbor naročnika.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 30 dneh od poteka
roka za oddajo ponudbe. Naročnik bo hkra-
ti s poslanim sklepom o izboru pozval izbra-
ne ponudnike k podpisu pogodbe, ki bodo
v celoti realizirane šele, ko bo znana dejan-
ska višina razpoložljivih sredstev in bodo ta

sredstva tudi na razpolago. Če ponudnik v
roku 8 dni ne podpiše pogodbe, se šteje,
da je odstopil od ponudbe.

Zveza za šport otrok
in mladine Slovenije

Ob-46031
Na podlagi 36. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
Odloka o gospodarskih javnih službah v ob-
čini Šenčur (UVG, št. 5/99), 9. člena odlo-
ka o dimnikarski službi v Občini Šenčur
(UVG, št. 1/01) in 14. člena Statuta Občine
Šenčur (UVG, št. 6/95, 6/96, 36/98 in
21/99) objavlja občina Šenčur

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

dimnikarske službe na območju občine
Šenčur

1. Naročnik - koncedent: Občina Šen-
čur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, tel.
2519-100.

2. Predmet koncesije: opravljanje go-
spodarske javne službe za pregledovanje,
nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dim-
nih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(v nadaljevanju: dimnikarska služba).

3. Območje koncesije: dimnikarska slu-
žba se izvaja kot gospodarska javna služba
s podelitvijo koncesije na celotnem obmo-
čju občine Šenčur. Glede na število kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov ter obseg
storitev lahko občina Šenčur določi več iz-
vajalcev dimnikarske službe (v nadaljevanju:
koncesionar). V tem primeru bo moral vsak
koncesionar opravljati na območju, ki mu je
dodeljeno, vse storitve dimnikarske službe,
določene v veljavnih zakonih, podzakonskih
aktih in v odloku. Območje, ki bo dodeljeno
posameznemu koncesionarju, bo prostor-
sko zaokroženo, določeno pa bo s konce-
sijsko pogodbo.

4. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati z dnem podpisa koncesijske pogod-
be in traja 5 let z možnostjo podaljšanja.
Pogoji podaljšanja bodo določeni v konce-
sijski pogodbi.

5. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena
odloka o dimnikarski službi v občini Šenčur,
cenik dimnikarskih storitev, obrazce BON-1,
BON-2 oziroma BON-3.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

5.točke,
– opcijo ponudbe,
– osnutek pogodbe,
– izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi

določbami odloka o dimnikarski službi.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. in 6. točke;
– ponujena cena za posamezno vrsto

storitev in predlog načina letnega usklajeva-
nja cen;

– kvaliteta in realnost predloženega pro-
grama izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, or-
ganizacije dela in tehnične opremljenosti in
sposobnosti vodenja katastra kurilnih naprav;

– celovitost ponudbe;
– reference o dosedanjem delu zapo-

slenih na področju dejavnosti, za katero se
podeljuje koncesija;

– morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi koncendentu.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 22-23 / 30. 3. 2001 / Stran 1459

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za izvajanje dimnikarske službe“
je potrebno predložiti v zapečateni kuverti
do 10. 5. 2001 do 12. ure na naslov: Obči-
na Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šen-
čur. Naslov pošiljatelja mora biti naveden na
hrbtni strani kuverte.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 5.
2001 ob 13. uri v prostorih Občine Šenčur.

10. O izbiri koncesionarja bo odločil
koncendent z upravno odločbo najkasneje
v 30 dneh po odpiranju ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na občini Šenčur,
Oddelek za gospodarsko in komunalno de-
javnost, telefon 04/2519-105, kontaktna
oseba je Aleš Puhar.

12. Občina Šenčur si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Občina Šenčur

Št. 9/2001 Ob-45843
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,

Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove lupin v okviru

akcije »Ljubljana – moje mesto«
1. Predmet razpisa
Izbira stavb za sofinanciranje celovite

obnove uličnih pročelij in streh (v nadalj.
stavbnih lupin) na območju Mestne občine
Ljubljana, ki jih bo MOL sofinancirala pred-
vidoma v letu 2002 in 2003.

2. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo
in višina sofinanciranja

a) Z javnim razpisom se po programu
»Ljubljana-moje mesto« za obnovo pročelij
in streh namenja  30,000.000 SIT.

b) obnova pročelij in streh se sofinancira:
– v višini 25% vrednosti pogodbenih del

za stavbe, ki bodo vključene  v akcijo po
splošnih kriterijih,

– v višini 33% za stavbe na območjih, ki
so bila razglašena za kulturni in zgodovinski
spomenik (staro mestno jedro) ter stavbe,
ki jih je  Ljubljanski regionalni zavod za var-
stvo naravne in kulturne dediščine evidenti-
ral za razglasitev kot arhitekturnega spome-
nika,

– v višini 50% za stavbe, ki so bile raz-
glašene za arhitekturni spomenik.

c) Pri zahtevnih investicijah bo delež so-
financiranja ne glede na opisan način sofi-
nanciranja določen za vsak primer posebej
glede na v proračunu razpoložljiva sredstva.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) na razpisu lahko glede na razpoložlji-

va sredstva sodelujejo le fizične osebe;
b) stavba mora biti pomembna z vidika

kulturne dediščine (spomeniško-varstveni,
arhitekturni in ambientalni pomen stavbe v
veduti mesta);

c) lastniki morajo imeti zagotovljena sred-
stva za pokritje svojih deležev obnovitvenih
del stavbne lupine;

d) lastniki morajo imeti poravnane finan-
čne obveznosti do Mestne občine Ljublja-
na.

4. Vsebina prijave:
– navedba lokacije stavbe in opis potre-

bnih del na stavbi s priloženo fotografijo.
– dokazilo o lastništvu oziroma solastniš-

tvu stavbe,

– izjava vseh lastnikov o zagotovitvi pre-
ostalih 75% oziroma 67% oziroma 50%
sredstev,

– izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
bo izvajalec del izbran na podlagi javnega
razpisa skladno z Zakonom o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 39/00),

– izjava vseh lastnikov, da soglašajo, da
se bo stavbna lupina obnavljala po smerni-
cah Ljubljanskega regionalnega zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine,

– dokazilo o vplačilu 25.000 SIT na žiro
račun MOL, Mestna uprava, št.
50100-630-810108,  »LMM-razpis za
obnovo stavbnih lupin«, sklicna številka
200101. Navedena sredstva se vplačajo kot
zagotovilo za resnost ponudbe in bodo v
primeru, da stavba na tem javnem razpisu
ne bo izbrana,  vrnjena plačniku v 30 dneh
po končanem razpisu. Prosilci morajo v vlo-
gi navesti številko tekočega ali žiro računa,
kamor se sredstva vrnejo. Če je stavba  na
tem razpisu izbrana, se sredstva vrnejo po
zaključku obnovitvenih del. Če lastniki iz-
brane stavbe od izvedbe obnovitvenih del
odstopijo, se sredstva ne vrnejo.

– ob vložitvi vloge so prosilci dolžni pla-
čati upravno takso v višini 200 točk oziroma
3.000 SIT (skladno s tarifno številko 3 tak-
sne tarife zakona o upravnih taksah in 4.
odstavkom 6. člena zakona o upravnih tak-
sah, Ur. l. RS, št. 8/00) Upravno takso
plačajo v upravnih kolekih in jih pripnejo na
prijavo.

5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokov-

na komisija, ki bo stavbe vrednotila (točko-
vala) glede na:

a) Pomen objekta z vidika kulturne dedi-
ščine in arhitekturna vrednosti: 0–3 točke

b) Ambientalni pomen objekta v veduti
mesta (npr. stavbe v Stari Ljubljani, stavbe v
secesijskem predelu ob Miklošičevi cesti ali
drugje po Ljubljani): 0–2 točki

c) Lokacija stavbe v predelu, ki je že del-
no urejen (zaklj. že delno urejenih mestnih
ambientov): 0–2 točki

d) Pomen stavbe z vidika dejavnosti v
njej (širši pomen za mesto): 0–3 točke

e) Dotrajanost stavbe: 0–2 točki
f) Investicijsko manj zahtevne stavbe (z

razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim
več stavb): 0–2 točke

g) Sodelovanje na razpisu »Ljubljana –
moje mesto« v minulih letih: 0–1 točka.

Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red.

6.  Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je treba predložiti na na-

slov: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nadstr., do
vključno  28. 4. 2001 do 12. ure.

Ponudba morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako »Javni razpis –  LMM, obnova lupin,
Ne odpiraj«.

Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, izjavami in do-
kazilom o plačilu.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 4. 2001
ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Oddelka za finance,  Dalmatinova 1/I.
nadstr., Ljubljana.

7. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila dobite na naslo-

vu: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-

va, Oddelek za urbanizem in okolje, Poljan-
ska 28, Ljubljana, telefon 306 1527, 306
1552 ali na podjetju Imovina d.o.o., Trg
MDB 14, Ljubljana, telefon 425-6166 ali
426-4600, vsak ponedeljek in sredo od 10.
do 12. ure. O izidu javnega razpisa bodo
prijavljeni obveščeni v 15 dneh po konča-
nem razpisu.

Mestna občina Ljubljana

Ob-45949
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vre-

dnotenju kulturnih programov v Občini Vipa-
va (Uradno glasilo 5/2000) Občina Vipava
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov

in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2001 sofi-

nancirala naslednje kulturne programe in de-
javnosti:

– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno iz-

popolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in pro-

storov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
2. Izvajalci bodo izbrani, kulturni progra-

mi in dejavnosti pa sofinancirane v skladu s
Pravilnikom o vrednotenju kulturnih progra-
mov v Občini Vipava.

3. Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be in posamezniki, ki na območju Občine
Vipava izvajajo kulturne programe ali opravlja-
jo kulturno dejavnost, oziroma imajo na tem
območju sedež oziroma stalno bivališče.

4. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od
te objave. Prijavi je potrebno priložiti obraz-
ce iz razpisne dokumentacije.

Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Kulturni programi in dejavnosti v
letu 2001”, na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvigne-
te na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obvešče-
ni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.

Občina Vipava

Ob-45950
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vredno-

tenju programov športa v Občini Vipava (Ura-
dno glasilo 5/2000) Občina Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa
1. Občina Vipava bo v letu 2001 sofi-

nancirala naslednje športne programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ci-
ciban planinec, športne dejavnosti, ki jih or-
ganizirajo športna društva in drugi izvajalci,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se pla-
vati, drugi 80 urni programi,

– športna vzgoja otrok, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja otrok s posebnimi po-
trebami,

– športna vzgoja mladine,
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– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,

– interesna športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpo-

polnjevanje kadrov v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– spremljanje pripravljenosti športnikov

in svetovanje treninga,
– velike mednarodne športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev, zvez, ipd.
2. Izvajalci bodo izbrani, športni progra-

mi pa sofinancirani v skladu s Pravilnikom o
vrednotenju programov športa v Občini Vi-
pava.

3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostor-

ske, kadrovske in
– organizacijske pogoje za uresničitev

načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in

plačani članarini (društva).
4. Rok za prijavo na razpis je 15 dni od

te objave.
Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz raz-

pisne dokumentacije. Prijavo je potrebno
poslati v kuverti z oznako “Športni programi
v letu 2001”, na naslov Občina Vipava, Glav-
ni trg 15, 5271 Vipava.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.

6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obvešče-
ni v roku 20 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.

Občina Vipava

Javne dražbe

Št. 0512-466/24-01 Ob-45936
Republika Slovenija, Ministrstvo za notra-

nje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na podla-
gi 21. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS,
št. 9/00), 6. člena Uredbe o odprodaji, od-
daji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v
lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98
in 61/99) ter Sklepa Vlade Republike Slove-
nije o sprejemu programa prodaje državne-
ga finančnega in stvarnega premoženja

javno dražbo
za odprodajo premičnin, in sicer

počitniških prikolic in bivalnih
kontejnerjev Ministrstva za notranje
zadeve, z zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: premičnine - stare

počitniške prikolice in bivalni kontejnerji Mi-
nistrstva za notranje zadeve, 71 enot;

Seznam premičnin, ki so predmet pro-
daje, je razviden iz dokumentacije javne
dražbe.

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana.

Možen je le odkup vseh enot, ki so pred-
met prodaje, v celoti.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje. Ponudba, v
kateri ne bo ponujen odkup vseh enot v
celoti, bo izločena iz nadaljnje obravnave.

2. Izklicna cena: izklicna cena za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
dražbe, je skupaj 24,315.000 SIT, ki je
poštena tržna vrednost premestitev (odstra-
nitev), ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na premičninah; rok plačila ne sme biti da-
ljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe.

4. Varščina: dražitelji morajo pred odda-
jo ponudb vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:

Način plačila: virmansko, številka ra-
čuna: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2401002-46602401.

Dražitelji morajo v ponudbi priložiti potr-
dilo o vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani javni dražbi.

5. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS,

– premičnine so naprodaj po načelu »vi-
deno-kupljeno«,

– dražitelji morajo v ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih in prispevkih ter
lastno izjavo o plačanih zapadlih obvezno-
stih do svojih upnikov,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene,

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 de-
lovnih dni od prejema obvestila o izbiri skle-
niti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo,

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
varščina bo zadržana,

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne dražbe
obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o izi-
du pisno obveščeni v roku 4 dni od javnega
odpiranja ponudb,

– DDV obračuna in odvede prodajalec,
vse druge dajatve ter stroške v zvezi s pre-
nosom lastništva plača kupec (dražitelj),

– uspelemu dražitelju se premičnina iz-
roči v last in posest po plačilu celotne ku-
pnine,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

6. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet javne dražbe, je mogoč od dne-
va objave javne dražbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo, in sicer med 7. in 15. uro,

na lokaciji počitniškega doma Debeli rtič v
Ankaranu, po predhodnem dogovoru z Ku-
ronja Viljemom ali Hrvatin Dušanom, tel.
05/65-28-040.

7. Dokumentacija: dražitelji bodo s po-
drobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumen-
tacije predmetne javne dražbe, ki jo lahko
zahtevajo od dneva objave te javne dražbe,
do roka za oddajo ponudb, in sicer med 11.
do 13. uro, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo, in sicer na naslednjem naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna
policijska uprava, Skupne službe, Sekcija
za prehrano, stanovanjske in počitniške za-
deve, Rocenska c. 56, 1211 Ljublja-
na-Šmartno, pri Ireni Bernik, tel.
01/519-36-85.

Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumenta-
cije z navedbo osnovnih podatkov ponudni-
ka (naziv, naslov, davčna številka) ter doka-
zilo o vplačilu 1.000,00 SIT.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: virman-
sko, številka računa: 50100-637-55284 (Mi-
nistrstvo za notranje zadeve), sklicna števil-
ka: 28 17116-2401002-46602401.

8. Predložitev ponudb: ponudbe je po-
trebno predložiti do 17. 4. 2001, najkasne-
je do 12. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje za-
deve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 4.
2001, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Referat za javne razpise, Cankar-
jeva 4, Ljubljana, medetaža.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-45954
Na podlagi sklepa Upravnega odbora

Nacionalnega inštituta za biologijo, z dne
21. 3. 2001, Nacionalni inštitut za biologi-
jo, Ljubljana, Večna pot 111, objavlja

javno dražbo
za odprodajo premičnine z zbiranjem

pisnih ponudb
1. Predmet prodaje: motorni čoln

PI-1100 commander 31, izdelan v ladjedel-
nici Fiumicino leta 1969. Plovilo je redno
vzdrževano in plovno. Trup in paluba sta iz
poliestra. Notranjost in nadgradnja sta iz
večplastne vodoodporne vezane plošče v
kombinaciji s poliestrom.

Dolžina: 9,25 m.
Širina: 2,86 m.
Višina: 1,60 m.
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Bruto tonaža: 10,28 t.
Pogon: Diesel Perkins AT – 6354 (2 mo-

torja).
2. Izklicna cena za navedeno plovilo iz

1. točke je skupno 2,000.000 SIT in ne
vključuje DDV, katerega plača kupec.

3. Javna dražba bo izvršena z zbiranjem
pisnih ponudb. Ponudbe morajo biti dostav-
ljene na naslov: Nacionalni inštitut za biolo-
gijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, do
13. 4. 2001 do 12. ure, oziroma po pošti
do 14. 4. 2001, z oznako: “Ponudba za
odkup plovila – ne odpiraj”.

4. Javno odpiranje pisnih ponudb bo 18.
4. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi biološkega
središča v Ljubljani, Večna pot 111.

5. Pogoji dražbe:
– ponudniki morajo v pisni ponudbi na-

vesti svoje podatke (ime in priimek oziro-
ma firmo, naslov) in ponujeno ceno. Prilo-
žiti morajo še potrdilo o vplačani 10% var-
ščini od izklicne cene, originalno potrdilo o
plačanih davkih z izjavo, da nima zapadlih
obveznosti do svojih upnikov, parafiran iz-
vod prodajne pogodbe, pravne osebe pa
še obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti;

– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele pravočasno in bo ponujena cena
enaka izklicni ceni ali višja;

– plovilo si zainteresirani ponudniki lah-
ko ogledajo v torek, 3. 4. 2001 ob 9. uri.
Predstavnik prodajalca bo zainteresirane po-
nudnike čakal pred vhodom v Luko Koper,
Vojkovo nabrežje 38;

– sestavni del razpisnih pogojev je be-
sedilo prodajne pogodbe. Zainteresirani
lahko v času od 30. 3. 2001 do 13. 4.
2001 zahtevajo, osebno v tajništvu Nacio-
nalnega inštituta v Ljubljani, Večna pot 111,
ali po faksu 01/423-50-38, vzorec ponud-
be ter besedilo prodajne pogodbe, ki vse-
buje vsa določila prodajne pogodbe, razen
kupca in cene. Ti podatki bodo pridobljeni
z dražbo;

– ponudniki morajo do dneva oddaje po-
nudbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun prodajalca, št.
50100-603-40157; ponudba ponudnika,
katerega varščina ne bo prispela na žiro
račun prodajalca pred javnim odpiranjem
ponudb, ne bo obravnavana;

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljeni javni dražbi skleniti s pro-
dajalcem kupoprodajno pogodbo in v roku
8 dni po uveljavitvi pogodbe plačati kupni-
no;

– uspelim ponudnikom se varščina
obračuna pri kupnini, neuspelim ponudni-
kom pa se v roku 8 dni po preteku roka za
zbiranje ponudb brezobrestno vrne na ži-
ro račun ali tekoči račun. Če izbrani ponu-
dnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe
in plačal kupnine v predpisanem roku se
šteje, da odstopa od nakupa, morebitna
že sklenjena pogodba se šteje za razdrto,
plačana varščina pa ostane prodajalcu kot
skesnina;

– plovilo se proda po načelu videno –
kupljeno. Plovilo je bremen prosto;

– stroške overitve pogodbe pri notarju,
davek na dodano vrednost in druge eventu-
alne dajatve plača kupec.

Nacionalni inštitut za biologijo

Ob-45762
Banka Zasavje d.d. Trbovlje, bančna sku-

pina Nove Ljubljanske banke, Trg revolucije
25 c, 1420 Trbovlje, objavlja

javno dražbo
za prodajo gasilnih ampul Bonpet
Predmet prodaje je 750 kom gasilnih

ampul Bonpet, občutljivih na temperaturo,
ki se ob požaru samodejno aktivirajo, po
izklicni ceni 18.000 SIT/kom oziroma
12,150.000 SIT za kompletno količino.

Javna dražba bo 6. 4. 2001 ob 12. uri
na sedežu Banke Zasavje d.d., skupina
NLB, Trg revolucije 25 c v Trbovljah.

Javno dražbo se lahko udeležijo vse fi-
zične in pravne osebe, ki predložijo potrdilo
o plačilu varščine v višini 50.000 SIT na
račun št. 01000-0002633051. Prednost
bodo imeli dražitelji, ki bodo za odkup po-
nudili celotno količino razpisanih ampul.

Kupec plača davek na dodano vrednost
v višini 19%.

Kupec lahko prevzame ampule takoj po
plačilu celotne kupnine, ki mora biti plačana
v roku 8 dni po zaključku javne dražbe.
Plačana varščina se upošteva v kupnini. V
primeru, da dražitelj ne poravna kupnine v
razpisanem roku, se nakup ampul razvelja-
vi, plačana varščina se zadrži. Neuspelim
dražiteljem se varščina vrne v roku treh dni
po zaključku dražbe.

Dodatne informacije lahko dobite po tel.
03/56-26-233, int. 218 in 294, vsak dan
med 12. in 14. uro.

Banka Zasavje d.d., skupina NLB

Št. 11/01 Ob-45880
Na podlagi 8. člena odloka o načinu,

pogojih in postopku prodaje oziroma odda-
je stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Ur.
glasilo št. 8/98), upoštevaje določila pravil-
nika o pogojih in postopku prodaje stavb in
posameznih delov stavb v lasti Občine Tol-
min (Ur. glasilo št. 8/98) Občina Tolmin
razpisuje

javno dražbo

za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nezazidana stav-

bna zemljišča v obrtni coni Na Logu v Tolmi-
nu v k.o. Tolmin:

– lokacija št. 1: parc. št. 534/74, v izme-
ri 998 m2;

– lokacija št. 2: parc. št. 534/75, v izme-
ri 1.039 m2;

– lokacija št. 3: parc. št. 534/76, v izme-
ri 1.003 m2;

za proizvodne in servisne dejavnosti po
izklicni ceni 4.280 SIT/m2.

2. Stavbno zemljišče je v fazi opremlja-
nja – gradnje javne infrastukture, zato kupci
soglašajo, da se izvede javna infrastruktura
v skladu s projektno dokumentacijo št.
5733, ki jo je izdelal Projekt, d.d., Nova
Gorica in je na vpogled na Komunali Tolmin,
d.d.

3. Kupec je poleg cene zemljišča dol-
žan poravnati tudi komunalni prispevek, ki
se plača pred izdajo gradbenega dovolje-
nja.

4. Kupec plača tudi davek na promet
nepremičnin in druge stroške v zvezi s pre-
nosom lastništva.

5. Javna dražba bo v sredo 18. 4. 2001
v prostorih Komunale Tolmin; Javno podje-
tje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, in si-
cer za lokacijo št. 1 ob 8. uri, št. 2 ob 8.15
št. 3 ob 8.30.

6. Ponudnik mora pred javno dražbo pla-
čati varščino v višini 10% od vrednosti par-
cele po izklicni ceni na ŽR št. 52030-630-
7108 Proračun Občine Tolmin.

Ponudnikom, ki na dražbi ne bodo uspe-
li bo vplačana varščina vrnjena brez obresti
v roku 3 dni po končani javni dražbi.

7. Nakup nepremičnin se opravi po si-
stemu videno - kupljeno.

8. Na javni dražbi lahko sodelujejo po-
nudniki, ki predložijo.

– dokazilo o registraciji družbe ali s.p. v
Republiki Sloveniji,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih,

– potrdilo o vplačani varščini,
– pooblaščenci ponudnikov pooblastilo

za zastopanje.
9. Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki

bo ponudil najvišjo kupnino.
10. Uspeli ponudnik mora podpisati pro-

dajno pogodbo v 15 dneh po končani javni
dražbi in celotno kupnino plačati v roku 8
dni po sklenitvi pogodbe. Varščina se všteje
v kupnino. Če uspeli ponudnik ne podpiše
pogodbe v 15-dnevnem roku in nadaljnjih 8
dneh ne plača celotne kupnine, se šteje, da
je odstopil od pogodbe in se mu varščina
ne vrne.

11. Informacije v zvezi z javno dražbo
ponudniki dobijo na Komunali Tolmin, d.d.,
tel. 05/38-19-300.

Komunala Tolmin, d.d.

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-1/01-0515 Ob-45722
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):
a) 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-2/01-0515 Ob-45723
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 101. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
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a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem delovnem in socialnem sodišču.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-45708
Kulturni center “Srečka Kosovela” Seža-

na, Kosovelova 4a, na podlagi 34. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91)
razpisuje

delovno mesto direktorja Kulturnega
centra “Srečka Kosovela” Sežana.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:

– visoka ali višja izobrazba družboslovne
usmeritve,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vo-
denju na enakem področju oziroma podro-
čju družbenih dejavnosti,

– organizacijske in strokovne sposobno-
sti, ki zagotavljajo, da bo s svojim delom
prispeval k uresničevanju smotrov in ciljev
zavoda, kar dokazuje s svojim minulim de-
lom.

Za direktorja je lahko imenovan tudi, kdor
ne izpolnjuje posebnih pogojev glede izo-
brazbe pod prvo alineo, je pa najmanj 5 let
uspešno opravljal dela in naloge, za katere
je potrebna visoka ali višja izobrazba dru-
žboslovne usmeritve na enakem ali podo-
bnem področju.

Kandidati morajo predložiti tudi razvojne
usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja ter
organiziranje dela zavoda.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
razpisa na: Kulturni center “Srečka Kosove-
la” Sežana, Kosovelova 4a, p.p. 98, 6210
Sežana – za razpis.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obve-
stili v 30 dneh.

Kulturni center
Srečka Kosovela Sežana

Št. 82/2001 Ob-45783
Svet Kmetijske šole Grm Novo mesto,

Sevno 13, Novo mesto, razpisuje prosta
delovna mesta:

I. ravnatelja Višje strokovne šole, ki
bo v okviru svojega mandata opravljal
tudi funkcijo direktorja zavoda ter

II. ravnatelja Strokovne gimnazije in
Srednje poklicne in strokovne šole.

1. Skupni pogoji:
– kandidati morajo izpolnjevati splošne,

z zakonom določene pogoje in pogoje, ki
jih določa 53. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOF-
VI),

– poleg tega morajo imeti organizacij-
ske, strokovne in druge sposobnosti, ki jam-
čijo, da bodo s svojim delom prispevali k

uresničevanju smotrov in ciljev zavoda, kar
dokazujejo z minulim delom.

2. Posebni pogoji:
I. od kandidatov se pričakuje, da pre-

dložijo program razvoja šole in zavoda
Kmetijske šole Grm Novo mesto, katerega
bodo predstavili pred učiteljskim zborom
šole;

II. od kandidatov se pričakuje, da pre-
dložijo program razvoja obeh organizacij-
skih enot, katerega bodo predstavili pred
učiteljskim zborom obeh enot.

Ravnatelja bosta imenovana za dobo šti-
rih let. Ravnatelj Višje strokovne šole bo v
okviru mandata opravljal tudi funkcijo direk-
torja zavoda.

Prijave z dokazili in o izpolnjevanju pogo-
jev ter priloženim programom razvoja šole
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
zavoda: Kmetijska šola Grm Novo mesto,
Sevno 13, 8000 Novo mesto, z oznako »Za
razpis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v os-
mih dneh po končanem postopku.

Nastop dela je 16. 6. 2001.
Kmetijska šola Grm Novo mesto

Svet zavoda

Su 48/2001 Ob-45785
Delovno sodišče v Celju objavlja prosto

delovno mesto
strokovni sodelavec III.
Pogoji za zasedbo so naslednji:
– splošni pogoji: po Zakonu o delavcih v

državnih organih,
– izobrazba: univ. dipl. jur.,
– delovne izkušnje: 2 leti,
– dodatni pogoji: pravniški državni izpit,

poznavanje dela z računalnikom, znanje tu-
jega jezika.

Rok za prijavo je 15 dni.
Delovno sodišče v Celju

Ob-45864
Odbor Energetike Celje, j.p., d.o.o., na

podlagi 17. člena Odloka o spremembah v
javnem podjetju Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. (Ur. l. RS, št. 89/00) in 35. člena
Statuta podjetja razpisuje prosto delovno
mesto

direktorja.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe,
– da ima vsaj pet let ustreznih delovnih

izkušenj na področju poslovodenja,
– da predloži program dela družbe,
– da ima organizacijske in vodstvene

sposobnosti,
– da obvlada vsaj en tuj jezik (angleški,

nemški) in
– da izpolnjuje zakonske pogoje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev, s kratkim življenjepisom, poš-
ljite na naslov: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje, v 15 dneh po
objavi razpisa, s pripisom: za odbor.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 45
dneh po končanem izboru.

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 2/43-01 Ob-45885
Svet Lambrechtovega doma razpisuje,

na podlagi 29. člena statuta, delovno mesto

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zako-

nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– končana VII. ali VI. stopnja izobrazbe v
skladu z 69. členom in drugim odstavkom
56. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 54/92 in 41/99),

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– predložitev programa dela doma.
Mandat za razpisano delovno mesto tra-

ja štiri leta.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpi-

snih pogojev in program dela doma morajo
kandidati poslati v 15. dneh od objave raz-
pisa na naslov: Lambrechtov dom Sloven-
ske Konjice, Šolska 4, 3210 Slovenske Ko-
njice, s pripisom “Razpis za direktorja”.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.

Lambrechtov dom Slovenske Konjice

Št. 437 Ob-45908
Združenje zdravstvenih zavodov Sloveni-

je, Njegoševa 8, Ljubljana, razpisuje delov-
no mesto

direktorja za 4-letno mandatno obdobje.
Za direktorja Združenja je lahko imeno-

vana oseba, ki poleg z zakonom določenih,
izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko – univerzitetno strokov-
no izobrazbo,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih delovnih mestih,

– da pozna delovanje sistema zdravstva
in zdravstvene dejavnosti Slovenije.

Kandidati naj pošljejo svoje prijave z do-
kazili v roku 8 dni od objave na naslov:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, s pripisom na
kuverti: »za razpis«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni najka-
sneje v 30 dneh od objave razpisa.

Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije

Ob-45946
Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slo-

venije – razvoj in inženiring, d.d. Maribor,
Vetrinjska ul. 2, objavlja na podlagi sklepa
Nadzornega sveta št. 41 z dne 23. 3. 2001
ponovljeni javni razpis za zbiranje prijav kan-
didatov za

direktorja podjetja.
Kandidat za direktorja mora poleg pogo-

jev, ki jih določa zakon, izpolnjevati še na-
slednje:

– visoka izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj

tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in enega tu-

jega jezika (angleščina, nemščina),
– sposobnost za uspešno gospodarje-

nje in organiziranje.
Direktorja javnega podjetja na podlagi

Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 32/93) in 16. člena statuta javne-
ga podjetja imenuje Vlada Republike Slove-
nije za dobo štirih let.

Kandidati morajo prijave z dokazili o izpol-
njevanju pogojev poslati v 8 dneh po objavi
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razpisa, na naslov: Javno podjetje Elektrogo-
spodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor s pripi-
som “Nadzorni svet – za javni razpis“.

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi overjenimi
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.

JP EGS-razvoj in inženiring, d.d.

Druge objave

Št. 102-5/2001-2 Ob-45784
Uprava Republike Slovenije za teleko-

munikacije obvešča, da je na spletni strani
http://www.gov.si/urst, objavljen vprašalnik
o uporabi radiofrekvenčnih pasov 3,4GHz
in 26GHz v Republiki Sloveniji.

Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije

Ob-45957
Občina Kuzma, Kuzma 24, na podlagi

sklepa Občinskega sveta občine Kuzma z
dne 23. marca 2001 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so nekdanje stražni-
ce na območju Občine Kuzma, in sicer:

a) stražnica s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem, parc. št. 689 v k.o. Trdko-
va, ZKV št.110, v skupni izmeri 3.671 m2,

b) stražnica s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem, parc. št. 275,276 in 277 v
k.o. Kuzma, ZKV št. 138, v skupni izmeri
5.271 m2,

c) stražnica s pripadajočim funkcional-
nim zemljiščem, parc. št. 466 k.o. Matja-
ševci, ZKV št. 81, v skupni izmeri 4.410 m2.

2. Cena nepremičnin:
a) cena objekta s pripadajočim funkcio-

nalnim zemljiščem pod 1a je
15,411.148,92 SIT,

b) cena objekta s pripadajočim funkcio-
nalnim zemljiščem pod 1b je
11,156.645,47 SIT,

c) cena objekta s pripadajočim funkcio-
nalnim zemljiščem pod 1c je
10,160.709,47 SIT.

3. Za vse navedene nepremičnine se
lahko vloži tudi ponudba za najem. Ponud-
ba se lahko vloži za posamezno ali za več
nepremičnin.

4. Pogoji prodaje z zbiranjem pisnih po-
nudb:

a) pisno ponudbo lahko pošljejo vse
pravne in fizične osebe, ki morajo ponudbi
priložiti:

– pravne osebe: sklep o registraciji v RS
ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
RS;

b) v ponudbi je potrebno navesti dejav-
nost oziroma programe, ki se bodo oprav-
ljali v objektih oziroma na funkcionalnih zem-
ljiščih, način izvajanja ponudbene dejavno-
sti oziroma programa in vključevanje v oko-
lje, predlagani datum začetka dejavnosti, rok
in pogoje izpolnitve predlagane ponudbe,
natančen opis dejavnosti in reference, po-
nujena cena, plačilne pogoje, pisno izjavo,
da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje;

c) prednost pri prodaji bo imel ponu-
dnik, ki bo ponudil višjo ceno, pri čemer
prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o pro-
daji nepremičnin z najugodnejšim oziroma
katerimkoli ponudnikom.

5. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.

6. Izbor interesentov: oceno in izbor po-
nudnika bo opravila komisija in o odločitvi
pisno obvestila vse ponudnike, najkasneje
do konca meseca maja 2001.

7. Pisne ponudbe naj ponudniku pošljejo
v zaprti ovojnici s priporočeno pošto v
30. dneh po objavi na naslov: Občina Ku-
zma, Kuzma 24, 9263 Kuzma, z oznako »Po-
nudba za odkup nepremičnin – ne odpiraj«.

8. Kupec mora skleniti pogodbo v 15.
dneh po prejemu obvestila o izbiri, v nas-
protnem primeru se šteje, da odstopa od
pogodbe.

9. Kupnino plača kupec v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe.

10. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške prepisa in zemljiškoknjižno izvedbo pla-
ča kupec.

11. Prevzem nepremičnine bo naslednji
dan po plačilu kupnine.

12. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru s predstavnikom
prodajalca (Matiš Milan, tel. 02/555-80-16,
02/555-80-18).

Občina Kuzma

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 464-02-1/01 Ob-45751
Občina Postojna, Urad župana, Ljubljan-

ska 4, Postojna, izdaja na podlagi 7. člena
Odloka o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Postojna (Ur. l. RS,
št. 32/00), 23. člena Zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99), v upravni zadevi ugotovitve javne
koristi za gradnjo neprofitnih stanovanj v Po-
stojni v območju zazidalnega načrta za sta-
novanjsko naselje Poljane, naslednji sklep:

Zemljiškoknjižnima lastnikoma Šegec
Antonu in Alessio Neži, oba neznanega bi-
vališča, ki sta solastnika zemljišča stavbna
parc. št. 321, k.o. Postojna, vsak do 1/6,
se postavi za začasnega zastopnika odvet-
nica Andrejašič Vida, Postojna, Trg padlih
borcev 5.

Postavitev začasnega zastopnika velja le
v postopku ugotovitve javne koristi gradnje
neprofitnih stanovanj v skladu z zazidalnim
načrtom za stanovanjsko naselje Poljane v
Postojni (Uradni list SRS, št. 40/89) in spre-
jetim stanovanjskim programom Stanovanj-
skega sklada občine Postojna, sprejetega
na 14. seji Občinskega sveta občine Po-
stojna, dne 27. 3. 2000.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-06/01-112 Ob-45794
Pravila sindikata Certus Avtobusni pro-

met Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne
12. 5. 1993, pod zap. št. 031, ki odslej
nosijo naziv: Pravila sindikata podjetja Cer-
tus, d.d., Linhartova 22, Maribor, so bila
spremenjena in sprejeta na občnem zboru
sindikata, dne 2. 2. 2001, s sprejetjem spre-
menjenih pravil pa je bilo spremenjeno tudi
ime sindikata, ki odslej glasi: ZSSS, Sindi-
kat delavcev prometa in zvez Slovenije,
Sindikat podjetja Certus, d.d., skrajšano:
ZSSS, SDPZ, Sindikat podjetja Certus,
d.d., s sedežem v Mariboru, Linhartova
ulica 22.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zap. št. 06 z dne 19. 3. 2001. Spremenje-
na pravila se hranijo v Upravni enoti Mari-
bor.

Št. 141-07/01-112 Ob-45795
Pravila o organiziranosti in delovanju

osnovne organizacije sindikata Mariborske
knjižnice, vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Maribor z dne 11. 5.
1993, pod zap. št. 018, ki odslej nosijo
naziv: Pravila sindikalne skupine sindikata
GLOSA Mariborske knjižnice, so bila spre-
menjena in sprejeta na članskem sestanku
sindikata dne 7. 3. 2001, s sprejetjem spre-
menjenih pravil pa je bilo spremenjeno tudi
ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat GLO-
SA Mariborske knjižnice, s sedežem v Ma-
riboru, Rotovški trg 2.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zap. št. 07 z dne 19. 3. 2001. Spremenje-
na pravila se hranijo v Upravni enoti Mari-
bor.

Št. 01400-1/01 Ob-45796
Pravila o organiziranju in delovanju regij-

ske organizacije SKEi za Kraško-Notranj-
sko in Obalo, se z dnem 15. 3. 2001 hra-
nijo pri Upravni enoti Postojna, Ljubljanska
c. 4, Postojna. Pravila so vpisana v eviden-
co statutov pod zap. št. 27.

Št. 028-4/01 Ob-45812
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana, Izpostava Center, z dnem 22. 3. 2001
sprejme v hrambo statut z nazivom Pravila
sindikata zavoda SVIZ – Sindikat Moderne
galerije in ga vpiše v evidenco statutov sindi-
katov, pod zap. št. 268, za sindikat z ime-
nom: SVIZ – Sindikat Moderne galerije,
matično številko: 1159950 in sedežem:
Tomšičeva 14, Ljubljana.

Št. 141-08/01-112 Ob-45906
Pravila sindikata zavoda Srednja lesar-

ska šola Maribor, Lesarska ulica 2, vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor z dne 2. 12. 1996, pod zapo-
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redno številko 022, ki odslej nosijo naziv
Pravila sindikata zavoda Lesarska šola Mari-
bor, so bila spremenjena in sprejeta na Izvr-
šnem odboru sindikata, dne 11. 3. 2001, s
sprejetjem spremenjenih pravil pa je bilo
spremenjeno tudi ime sindikata, ki doslej
glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije, Lesarska šola Mari-
bor, skrajšano: SVIZ, Lesarska šola Mari-
bor, s sedežem v Mariboru, Lesarska uli-
ca 2.

Sprememba je vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zaporedno številko 08 z dne 21. 3. 2001.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Popravek

Ob-46078
Pri objavi po 42. členu Zakona o javnih

glasilih, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44223, se bese-
dilo drugega odstavka pravilno glasi:

Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva ce-
sta 2/a, Velenje.

Objave delniških
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-45811
V skladu z določili 454. člena Zakona

o gospodarskih družbah, objavlja direktor
družbe AKRO-in, uvoz-izvoz, veletrgovina,
storitve, zastopanje, d.o.o., Koper, Pri-
staniška 8 (oziroma po spremembi sede-
ža Ankaranska cesta 5/c, Koper), vpisa-
ne v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Kopru, pod vložno številko
066/10204500, z matično številko
5486530, naslednji

sklep
o znižanju osnovnega kapitala

Na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 27. 12. 2000 se osnovni kapital druž-
be zniža za 3,816.715,20 SIT, tako da bo
po znižanju znašal skupno 3,100.000 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da v pri-
meru nasprotovanja v roku 8 dni od te ob-
jave oglasijo na naslovu družbe Ankaran-
ska cesta 5/c, Koper in izjavijo, ali sogla-
šajo z nameravanim znižanjem osnovnega
kapitala.

AKRO-in, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

V sklicu skupščine delničarjev RTC Žič-
nice Kranjska Gora, d.d., Borovška cesta
103a, Kranjska Gora, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001,
Ob-45557 se;

– v 3. točki vrednost pravilno glasi:
8,621.641 SIT;

– podpis na koncu besedila pravilno gla-
si: Uprava družbe.

RTC Žičnice Kranjska Gora, d.d.
Uredništvo

Ob-45724
Na podlagi 282. in 283. člena Zakona o

gospodarskih družbah ter na podlagi točk
6.2., 7.2. in 7.3. statuta KSP Hrastnik, Ko-
munalno-stanovanjsko podjetje, d.d., Hra-
stnik, sklicuje uprava družbe

6. skupščino delniške družbe
KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d.,
ki bo v torek, 8. 5. 2001 ob 12.30, v

sejni sobi na sedežu družbe na Cesti 3.
julija 7, Hrastnik, z naslednjim dnevnim re-
dom in predlogi sklepov k posameznim toč-
kam dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.

Za predsedujočo skupščini se izvoli Me-
lita Hafner, za preštevalca glasov pa Srečko
Mokotar.

Ugotovi se prisotnost vabljene notarke
Marjane Kolenc-Rus za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: sprejme se
poročilo o poslovanju KSP Hrastnik, d.d., v
letu 2000.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokri-
vanju izgube za l. 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: ugotovljena iz-
guba po stanju 31. 12. 2000 iz poslovnega
leta v višini 20,112.203 SIT se pokrije iz
naslednjih virov:

– iz nerazporejenega dobička iz leta
1998 v višini 800.515 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka neraz-
porejenega dobička za leto 1998 v višini
137.499 SIT,

– iz nerazporejenega dobička za leto
1999 v višini 867.501 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka neraz-
porejenega dobička iz leta 1999 v višini
77.208 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka osnov-
nega kapitala podjetja v višini 8,349.101
SIT,

– iz revalorizacijskega popravka vložka
domačih pravnih oseb – Občine Hrastnik v
višini 9,880.379 SIT.

4. Sprejem sklepa o dopolnitvi 2.1 toč-
ke statuta KSP Hrastnik d.d.

Predlog sklepa uprave: dejavnost dru-
žbe se dopolni z novo dejavnostjo:

F/45.23 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov

– popravila in vzdrževanje cest in drugih
prometnih površin,

– barvanje in označevanje cestišč, par-
kirišč ipd.

Statut družbe se spremeni in uskladi s
sprejeto dopolnitvijo.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vidiranje računovodskih izkazov za leto
2001 skupščina imenuje pooblaščeno revi-
zijsko družbo Dinamic, d.o.o., iz Novega
mesta.

6. Sprejem sklepa o prenehanju manda-
ta člana nadzornega sveta kot predstavnika
delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina odpokliče člana nadzornega sveta kot
predstavnika delničarjev Leopolda Grošlja.

7. Sprejem sklepa o imenovanju novega
člana nadzornega sveta kot predstavnika
delničarjev.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina izvoli novega člana nadzornega sveta
kot predstavnika delničarjev Janeza Kra-
nerja, z mandatom od dneva izvolitve na
skupščini do izteka mandata ostalim čla-
nom nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be pri Meliti Hafner, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po pos. točkah dnevne-
ga reda.

Delničarji lahko v 7 dneh po objavi sklica
skupščine podajo predloge za dopolnitev
dnevnega reda in nasprotne predloge. Pre-
dlogi delničarjev morajo biti pisni in obrazlo-
ženi ter posredovani upravi družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pravico za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Udeležence in pooblaščence prosimo,
da se na sedežu družbe zglasijo vsaj 15
minut pred pričetkom zasedanja skupščine
zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje eno uro kasneje, v istih prosto-
rih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

KSP Hrastnik, d.d.
uprava družbe – direktorica

Ob-45780
Predsednik uprave družbe skladno z do-

ločili statuta delniške družbe Gostol-Gocom
d.d., Nova Gorica, sklicuje

8. redno sejo skupščine
družbe Gostol-Gocom, d.d.

Seja skupščine bo na sedežu družbe Go-
stol-Gocom d.d., v Novi Gorici, Prvomajska
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37, v prostorih menze, v torek, dne 8. 5.
2001 s pričetkom ob 15.30.

Na skupščini lahko glasujejo le tisti del-
ničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svo-
jo udeležbo na skupščini pisno potrdijo pri
Jakin Karmen najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravanva in sprejem letnega poroči-

la za leto 2000.
Predlog sklepa uprave: potrdi in sprej-

me se letno poročilo za leto 2000.
Pisno gradivo s predlogi sklepov je na

vpogled na sedežu družbe pri Jakin Kar-
men, in sicer vsak dan med 14. in 15. uro.

Če ob prvem sklicu ni dosežena sklep-
čnost, se ponovno zasedanje določi istega
dne ob 16. uri, ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Gostol-Gocom, d.d., Nova Gorica
uprava družbe

Ob-45822
Na podlagi 9. in 10. člena statuta druž-

be Elektrotehna Interset d.d., Mengeš,
Trdinov trg 4, sklicuje uprava družbe

14. skupščino
delničarjev

ki bo v ponedeljek 7. 5. 2001 ob 10. uri
v prostorih družbe v Mengšu, Trdinov trg 4,
ter vabi delničarje k udeležbi.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organa skupščine.
2. Obravnava in potrditev rezultatov po-

slovanja za leto 2000.
3. Odločanje o pokritju izgube iz poslo-

vanja.
Predlog sklepov:
K točki 1. Izvoli se predsednika skupšči-

ne in dva preštevalca glasov.
K točki 2. Sprejme se poročilo o poslo-

vanju družbe za leto 2000, po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta.

K točki 3. Ugotovljeno izgubo iz poslo-
vanja v letu 2000 se krije iz rezerv.

Opomba: delničarji lahko v roku 7 dni od
objave sklica skupščine pošljejo pisne, ra-
zumno utemeljene nasprotne predloge k po-
sameznim točkam dnevnega reda oziroma
spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.

Čas zasedanja skupščine: skupščina je
sklicana za 7. 5. 2001 ob 10. uri. Če ob
prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne ob
10.30 v istih prostorih. Skupščina bo ve-
ljavno sklepala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Pogoji udeležbe na skupščini: skupšči-
ne se lahko udeležijo vsi delničarji v korist
katerih so delnice vknjižene v delniški knji-
gi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Delničarji, zakoniti zastopniki in poobla-
ščenci naj svojo udeležbo na skupščini pri-
javijo najkasneje 15 minut pred zasedanjem.

Gradivo: k posameznim točkam dnevne-
ga reda s predlogom sklepov so delničar-
jem na vpogled na upravi družbe vsak de-
lovni dan od 9. do 17. ure.

Elektrotehna Interset, d.d.,
uprava družbe

Stečajni postopki
in likvidacije

St 8/2001-3 S-45725
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic,

da je s sklepom opr. št. St 8/2001 z
dne 20. 3. 2001 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Trgovina Novo-
teks, d.o.o., Foersterjeva 6, Novo me-
sto, matična številka 5040060, šifra dejav-
nosti 52.420 in njegovimi upniki.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta bri-
gad 5, Novo mesto.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku prisilne poravna-
ve na oglasno desko, naj prijavijo svoje ter-
jatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Tekstil, d.d., Letališka 34, Ljubljana,
– Labod konfekcija, d.d., Seidlova 35,

Novo mesto,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-

nance, Ljubljana,
– Sukno, d.d., Kamnik pod Krimom 239,

Kamnik pod Krimom,
– Maher, d.o.o., Trdinova 1, Gomilsko,
– Svilea, d.o.o., Murnova 19, Mengeš,
– Jožefa Ferenčak, Cvetna ulica 24, Do-

bova, delavska zaupnica.
Oklic o začetku prisilne poravnave je bil

nabit na oglasno desko sodišča dne 20. 3.
2001.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 3. 2001

St 22/2001-11 S-45726
To sodišče je s sklepom opr. št. St

22/2001 z dne 19. 3. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Aerodrom Ma-
ribor, d.o.o., Orehova vas, Letališka 10.

Odslej firma dolžnika glasi Aerodrom Ma-
ribor, d.o.o. – v stečaju, Orehova vas, Leta-
liška 10, njegova matična številka je
5156467, šifra dejavnosti pa 63.230.

Za stečajno upraviteljico je določena
Majda Jaki, dipl. ekonomistka, stan. Koro-
ška c. 75, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 19. 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 19. 3.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2001

Objave sodišč
St 224/2000 S-45728

To sodišče je s sklepom St 224/2000
dne 19. 3. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Hoby, podjetje za trgov-
sko in izvozno-uvozno dejavnost, d.o.o.,
Lukovica 49, Lukovica, matična številka
5480485, šifra dejavnosti 51.700.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Sta-
ška Mrak Jamnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 2001 ob 12.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 3. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2001

St 110/93 S-45727
To sodišče je s sklepom St 110/93 dne

9. 3. 2001 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kranjska hranilnica in posojil-
nica d.d., Ljubljana, Tivolska ul. 13 – v
stečaju.

Terjatve po seznamu, ki je priloga sklepa
se prenesejo na upnika Kovinoplastika Lož,
d.d., Lož.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2001

St 27/97 S-45729
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Finalco, svetovanje, inženiring, pro-
izvodnja, export-import d.o.o., Slovenska
Bistrica – v stečaju, se na podlagi I. in II.
odst. 169. člena ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2001

St 75/94 S-45730
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Tapetnik p.o. v stečaju, Maribor,
Mejna ul. 6, se na podlagi I. in II. odst.
169. člena ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2001

St 98/2000 S-45731
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad APIS d.o.o., Šentilj, dne 13. 4. 2001
ob 13. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2001
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St 52/2000-12 S-45733
To sodišče je na seji senata dne 19. 3.

2001 pod opr. št. St 52/2000 sprejelo
naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom GIM,
gradbeništvo, inženiring, mehaniazcija
d.o.o., Ljubljanska cesta 104, Novo me-
sto, matična št. 5508657, šifra dejavnosti
45.230, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
GIM, gradbeništvo, inženiring, mehanizaci-
ja d.o.o., Ljubljanska cesta 104, Novo me-
sto izbriše iz sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 3. 2001

St 6/2001 S-45758
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 6/2001 z dne 14. 3. 2001
začelo postopek prisilne poravnave nad dol-
žnikom Labod, Konfekcija Libna, d.o.o.,
Cesta 4. julija 28, Krško, matična številka
5943370, šifra dejavnosti 18230.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po tej objavi prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Branko Ogorevc, univ. dipl. ek., iz
Sevnice.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– Mercator-Agrokombinat, proizvodnja,

trgovina, d.o.o., CKŽ 145, Krško;
– Mercator-Sremič, hoteli, gostinstvo,

Krško, d.o.o., Trg Matije Gubca 3, Krško;
– Petrol, d.d., slovenska naftna družba,

Dunajska 50, Ljubljana;
– Gospodarska zbornica Slovenije, Di-

mičeva ul. 13, Ljubljana;
– Frančiška Živoder, Velika vas 47, Le-

skovec pri Krškem, delavski zaupnik.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 14. 3. 2001.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 14. 3. 2001

St 74/94 S-45759

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 74/94, dne 19. 3. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Založba Park,
p.o., Kongresni trg 13, Ljubljana, zaklju-
čilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2001

St 53/99 S-45760

To sodišče je s sklepom St 53/99, dne
19. 3. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Diler, trgovsko in proizvo-
dno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kapitelj-
ska 7 – v stečaju.

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 20. 3. 2001

St 203/2000 S-45813
To sodišče je s sklepom St 203/2000

dne 19. 3. 2001 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Prestige – Primus,
d.o.o., Kamnik, Markovo 3c – v stečaju,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno ma-
so, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.

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 20. 3. 2001

St 106/2000 S-45814
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad MPP Karoserije, d.o.o., Maribor, dne
20. 4. 2001 ob 13. uri, v sobi 253 tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2001

St 65/2000 S-45900
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Murka, trgovina in stori-
tve, d.d., Alpska 45, Lesce, ki bo dne
24. 4. 2001 ob 9.30, v sobi 14 tega sodi-
šča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču, v
stečajni pisarni, med uradnimi urami v po-
nedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure,
ob sredah tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 3. 2001

St 69/2000 S-45902
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Mizarstvo Gabrovka, d.d.,
Moravče pri Gabrovki 9a, Gabrovka, za
dne 17. 4. 2001 ob 11. uri, v sobi 368/III
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2001

St 35/2000 S-45907
To sodišče je s sklepom št. St 35/2000

z dne 7. 3. 2000 potrdilo prisilno poravna-
vo med dolžnikom Star, podjetje za raču-
nalništvo in trgovino na debelo in dro-
bno, d.o.o., Brežice, Trg izgnancev 1a,
Brežice in njegovimi upniki, sprejeto na na-
roku dne 7. 3. 2000.

Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:

A. razred: terjatve upnikov, ki so pristali
na konverzijo svojih terjatev v navadne de-
leže;

B. razred: terjatve upnikov, ki niso pri-
stali na konverzijo terjatev v navadne deleže
in jih bo dolžnik poplačal v višini 20% v roku
enega leta od potrditve prisilne poravnave,
z obrestmi v višini TOM +1,5% tekočimi od
20. 11. 2000 dalje;

C. razred: terjatve vseh ostalih upnikov,
ki bi se pojavile po zaključku postopka pri-
silne poravnave in sporne terjatve, ki bi se
kasneje ugotovile in jih bo dolžnik poplačal
v višini 20% v roku enega leta od potrditve
prisilne poravnave, z obrestmi v višini TOM
+1,5% tekočimi od 20. 11. 2000 dalje.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 20. 3. 2001.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 3. 2001

St 33/2000 S-45909
To sodišče je s sklepom št. St 33/2000

z dne 7. 3. 2000 potrdilo prisilno poravna-
vo med dolžnikom Nika, družba za uprav-
ljanje s skladi, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice in njegovimi upniki, sprejeto na na-
roku dne 7. 3. 2000.

Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:

A. razred: terjatve upnikov, ki so pristali
na konverzijo svojih terjatev v navadne imen-
ske delnice;

B. razred: terjatve upnikov, ki niso pri-
stali na konverzijo terjatev v delnice in jih bo
dolžnik poplačal v višini 20% v roku enega
leta od potrditve prisilne poravnave, z obres-
tmi v višini TOM +1,5% tekočimi od 20. 11.
2000 dalje;

C. razred: terjatve vseh ostalih upnikov,
ki bi se pojavile po zaključku postopka pri-
silne poravnave in sporne terjatve, ki bi se
kasneje ugotovile in jih bo dolžnik poplačal
v višini 20% v roku enega leta od potrditve
prisilne poravnave, z obrestmi v višini TOM
+1,5% tekočimi od 20. 11. 2000 dalje.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 21. 3. 2001.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 3. 2001

St 10/2001 S-45910
To sodišče je s sklepom opr. št. St

10/2001 z dne 21. 3. 2001 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Gong,
Podjetje za trgovino in založništvo,
d.o.o., Koper, Muzejski trg 2, Koper, ma-
tična številka 5498759, šifra dejavnosti
52.488, začne in takoj zaključi ter po prav-
nomočnosti sklepa odredilo izbris družbe iz
sodnega registra tukajšnjega sodišča.

Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2001

St 9/2001 S-45911
To sodišče je s sklepom z dne 7. 3.

2001 pod opr. št. St 9/2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Evex,
Podjetje za inženiring, marketing, proiz-
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vodnjo in trgovino, d.o.o., Verd 42, Vrh-
nika, matična številka 5364647, šifra de-
javnosti 51.410.

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 dokazi 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 terjatev 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 (7. 3.
2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je dolo-
čena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Jefferson Enterprises inc., 15 East
North Street, Dover, DE 19901 USA,

– Probanka, d.d., Gosposka 23, Mari-
bor,

– Inea, d.o.o., Ljubljanska c. 80, Dom-
žale,

– Studio DMD Modna agencija, d.o.o.,
Hladilniška pot 7c, Ljubljana,

– Tadeja Pavlovec, Dolenji Zemon 86c,
Ilirska Bistrica.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 7. 3. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2001

St 112/2000 S-45917
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad CSM, d.o.o., Maribor, dne 25. 4.
2001 ob 10. uri, v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/00181 IZ-3442
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja, pod opr. št.
SV 1296/00 z dne 17. 11. 2000 in sklepa

sodišča, opr. št. Z 181/2000 z dne 15. 12.
2000, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
zoper dolžnika Petra Bolčiča, Koper, Ul. II.
Prekomorske brigade 22/a, iz pogodbe o
kreditu reg. št. 236-3156/05 z dne 14.
11. 2000, v višini 5,911.326 SIT s pp in
Alice Bolčič, Ulica II. Prekomorske brigade
22/a, Koper, iz kreditne pogodbe reg. št.
236-3157/37 z dne 14. 11. 2000, v višini
1,826.011 SIT s pp, in sicer za oba z ena-
kimi pogoji kot sledijo: z realno obrestno
mero 5,50% letno, ki se spreminja v višini,
rokih in na način, določen z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obretnih merah upnice,
kredita se revalorizirata v rokih, višini in na
način, v skladu z vsakokrat veljavnim skle-
pom o obrestnih merah upnice, dolžnika pa
bosta vračala vsak svojo obveznost iz naslo-
va sklenjene pogodbe o kreditu v 120 me-
sečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsake-
ga zadnjega dne v mesecu s tem, da prva
mesečna obveznost zapade v plačilo zadnji
dan v naslednjem mesecu po prenosu kre-
dita v odplačilo, to je najkasneje 31. 1.
2001 in zadnji obrok, najkasneje 31. 12.
2011, ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz
sporazuma o zastavi nevknjižene nepremič-
nine po 250. členu ZIZ, opr. št. SV
1296/00 in pogodbe o kreditu, reg. št.
236-3156/05 z dne 14. 11. 2000 in po-
godbe o kreditu, reg. št. 236-3157/37 z
dne 14. 11. 2000, ki sta sestavni del citira-
nega notarskega zapisa, se opravi rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, in sicer stanovanjska hiša z naslovom
Sončna ul. 14, Žusterna, s koristno površi-
no 112,5 m2, stoječa na zemljišču s parc.
št. 223/5 in 223/7, k.o. Semedela ter z
uporabo funkcionalnega zemljišča in parki-
rišča, last dolžnikov, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 29. 8. 2000, s prodajalcema Mojco in
Marcelom Kačinarijem.

Ta zapisnik bo razglašen na sodni deski
in objavljen v Uradnem listu RS.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 27. 2. 2001

Z 2000/00184 IZ-3443
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Eve Lučovnik iz Nove Gori-
ce, pod opr. št. SV 999/2000 z dne 19.
11. 2000 in sklepa sodišča, opr. št. Z
00/00184 z dne 21. 12. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, do dolžnika Combic, Podjetje za
inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o.,
Podnanos 70, v višini 6,000.000 SIT, s
spremenljivo obrestno mero, ki je na dan
sklenitve pogodbe znašala 5,75%, z revalo-
rizacijo in jo bo dolžnik vračal v 84 meseč-
nih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega
15 v mesecu, prvi obrok zapade 15. 12.
2000, zadnji pa 15. 11. 2007, ter pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz navedenega

sporazuma strank in kreditne pogodbe št.
247000073/JM z dne 18. 10. 2000, ki je
sestavni del navedenega sporazuma strank,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prosto-
ra, ki se nahaja v 1. nadstropju, označenim
z L4, v izmeri 46,80 m2, v objektu “Center
za gradom – objekta v Kopru, Beblerjeva ul.
št. 7, skupaj z ustreznim solastniškim dele-
žem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, stoječem na zemljišču parc. št. 249/1,
k.o. Semedela, ki je last dolžnika, na podla-
gi prodajne pogodbe št. 230/2000 z dne
21. 9. 2000 in aneksa k tej pogodbi, skle-
njene med prodajalcem GIP Stavbenik, d.d.,
Koper, Ul. 15. maja in dolžnikom.

Ta zapisnik bo razglašen na sodni deski
in objavljen v Uradnem listu RS.

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 27. 2. 2001

In 62/00 IZ-3485
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ka Za gradom d.o.o., Cankarjeva 6, p.p.
235, Koper, zoper dolžnika Branka Borov-
nika iz Kopra, Krožna cesta 8, zaradi izterja-
ve 251.547 SIT s pp, dne 2. 3. 2001 skle-
nilo:

zarubi se nepremičnina, stanovanje št.
6, v izmeri 66,15 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju v večstanovanjski hiši, na Krožni
cesti 8, Koper, ki stoji na parceli št. 267,
k.o. Semedela. Stanovanje je last dolžnika
na podlagi kupoprodajne pogodbe o proda-
ji stanovanja št. 320/184, sklenjene med
njim in SGP Primorje, dne 18. 12. 1991.

Zapisnik bo sodišče razglasilo na ogla-
sni deski ter objavilo v Uradnem listu RS.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu. KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 3. 2001

Z 2001/00010 IZ-3449
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00010, ki ga je dne 2. 3. 2000 izdalo
Okrajno sodišče v Lenartu, je bila ustanovlje-
na na dolžnikovi nepremičnini, poslovnih pro-
storih – kuhinje z jedilnico, v skupni izmeri
166,80 m2, lovske sobe v izmeri 51 m2,
predprostora v lovski sobi v izmeri 2 m2 in
pisarne v izmeri 14,40 m2, kar vse se nahaja
v pritličju poslovne stavbe v Lenartu, Kraig-
herjeva 19a, zgrajene na parc. št. 296, k.o.
Lenart, zastavna pravica v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 2. 3. 2001
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Z 2000/00978 IZ-3445
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/00978 z dne 17. 7. 2000,
je bilo enoinpolsobno stanovanje v prvem
nadstropju stanovanjske hiše Poljanska 30
A, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 373/4, vl.
št. 182, k.o. Poljansko predmestje in se-
stoji iz sobe, kabineta, kopalnice z WC,
predsobe in kleti, v skupni površini 68,14
m2 ter funkcionalnega zemljišča, ki pripada
temu stanovanju, ki je last dolžnice Halkič
Zehre, poljanska cesta 30, Ljubljana, z
dnem 5. 9. 2000 zarubljeno v korist upnice
Hranilnice in posojilnice KGP Kočevske,
d.d., Roška cesta 8, Kočevje, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2001

Z 2001/00186 IZ-3457
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00186, ki ga je dne 28. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju št.
10, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Ljubljani, Pot na Fužine 25, ki
je last zastaviteljev, na podlagi prodajne po-
godbe št. 268/81 z dne 3. 3. 1981, skle-
njene s prodajalcem Staninvest Ljubljana,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Zveze bank, z.o.o., Paulitschgasse 5, Ce-
lovec, Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 31.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2001

Z 2001/00172 IZ-3459
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00172, ki ga je dne 28. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 137, ki se
nahaja v 11. nadstropju stanovanjskega blo-
ka na naslovu Jakčeva 40 v Ljubljani, v skup-
ni izmeri 39,77 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, de-
lih in napravah ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
732, vl. št. 550, k.o. Štepanjska vas, ki je
last dolžnice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 12. 1. 2001, sklenjene s pro-
dajalcema Stojanović Obradom in Todoro-
vić Cvijeto, oba Jakčeva 40, Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2001

Z 2001/00170 IZ-3460
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00170, ki ga je dne 2. 3. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 8, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Štihova 3, Ljubljana, stoječi na parc. št.
1763/1 k.o. Bežigrad, v izmeri 44,85 m2,
ki je last zastaviteljev na podlagi prodajne
pogodbe z dne 30. 3. 1995, sklenjene s
prodajalcema Jenzom Skelo in Alenko Kre-
ševič, Štihova 3, Ljubljana, zastavna pravica
v korist upnika Bank Austria Creditanstalt,

d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 53.700 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2001

Z 2001/00133 IZ-3461
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00133, ki ga je dne 2. 3. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovni enoti št. 8 v izmeri
197,30 m2, v pritličju poslovno-trgovskega
centra na Tbilisijski cesti 59 v Ljubljani, sku-
paj s pravico souporabe funkcionalnega
zemljišča ter skupnih prostorov in naprav, ki
služijo objektu kot celoti, vpisanem na parc.
št. 500/3 in 500/4, vl. št. 4580, k.o. Tr-
novsko predmestje, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe št. 08/97 z dne
21. 3. 1997, sklenjene s prodajalcem In-
vestplan d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2001

Z 2000/02351 IZ-3462
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02351, ki ga je dne 2. 3. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju, ki se
nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše v
Ljubljani, Ilirska ul. 19, stoječe na parc. št.
322, vl. št. 496, k.o. Tabor, ki je last dolžni-
ce na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 11. 2000 in aneksa z dne 7. 11. 2000,
sklenjenih s prodajalcem Arih Tomažem,
Savsko naselje 33, Kranjska Gora, zastav-
na pravica v korist upnikov Tavčar Zlate in
Stančič Dejana, oba Mencingerjeva 87,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2001

Z 2001/00164 IZ-3463
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00164 z dne 27. 2. 2001,
je bila ustanovljena zastavna pravica v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Podružnica
v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 1,021.000
ATS s pp, na naslednjih nepremičninah:

– na stanovanju št. 49, v VIII. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Glinškova
ploščad 16 v Ljubljani, v neto izmeri
50,60 m2, s pripadajočo kletjo, zgrajenem
na zemljišču parc. št. 1008/1, k.o. Ježica,
last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 11. 1. 2001 in
aneksa k prodajni pogodbi z dne 11. 1.
2001, sklenjenih s prodajalcem Završnik
Boštjanom, Scopolijeva 67, Ljubljana. Sta-
novanju pripada tudi sorazmeren solastniški
delež na skupnih prostorih, delih, objektih
in napravah ter na funkcionalnem zemljišču
objekta v katerem se nahaja,

– na dvosobnem stanovanju št. 6 v I.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslo-
vu Bratovševa ploščad 10, v Ljubljani, v sku-
pni površini 59,93 m2, ki je last zastavitelja
do celote, na podlagi prodajne pogodbe št.

3742/04-SM z dne 11. 3. 1993, sklenjene
s prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrs-
tvom za obrambo, Ljubljana. Stanovanjski
blok, v katerem se nahaja navedeno stano-
vanje, stoji na parc. št. 273/2, vl. št. 1844,
k.o. Stožice. Stanovanju pripada tudi sora-
zmerni solastniški delež na skupnih prosto-
rih, delih, objektih in napravah ter na funkci-
onalnem zemljišču objekta v katerem se na-
haja.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2001

Z 2001/00146 IZ-3476
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00146, ki ga je dne 28. 2. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
17, v izmeri 61,85 m2, ki se nahaja v četr-
tem nadstropju stanovanjsekga objekta št.
4, stoječega na parc. št. 1761/1, 1761/4,
1761/5, 1762/1, k.o. Bežigrad, v soseski
BS2/1 Zupančičeva jama, K-III, ki je last
zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe
št. BS 2/1-131/93 z dne 1. 12. 1993,
sklenjene s prodajalcem SCT stanovanjski
inženiring, d.o.o., Ljubljana, zastavna pravi-
ca v korist upnice Krekove banke, d.d.,
Slomškov trg 18, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 2,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2001

Z 2001/00180 IZ-3493
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00180 z dne 8. 3.
2001, je bila ustanovljena na trisobnem sta-
novanju št. 9, v III. nadstropju, v izmeri
68,92 m2, s pripadajočim kletnim boksom v
izmeri 1,54 m2 in teraso v izmeri 1,16 m2, ki
se nahaja v Mariboru, Prešernova ul. 26.
Objekt, v katerem se stanovanje nahaja, je
zgrajen na parc. št. 959, pripisani pri vl. št.
739, k.o. Maribor-Grad, ki je last Ksenije
Dreu do celote, na podlagi kuporpodajne
pogodbe z dne 19. 2. 2001, vse v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljub-
ljana, Wolfova 1, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 21.000 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2001

Z 163/2000 IZ-3465
Na podlagi sklepa opr. št. Z 163/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru št. PP1/9, v izmeri
79,54 m2, ki se nahaja v poslovni stavbi,
ležeči na parc. št. 193/2, vpisani v vl. št.
468, k.o. Orehovlje, ki ga je dolžnik Lasič
Renato, s.p., Lars Lasič Renato, Bilje 182,
pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne
20. 10. 2000, sklenjene v obliki notarske-
ga zapisa, opr. št. SV 876/2000, notarke
Eve Lučovnik iz Nove Gorice, od prodajalca
I.K., d.o.o., Proizvodnja pohištva Miren, ki
je last dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,550.000 SIT in 1,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 3. 2001
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Z 144/2000 IZ-3466
Na podlagi sklepa opr. št. Z 144/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na enoinpolsobnem stanovanju št. 19, z oz-
nako 9B, v II. nadstropju stanovanjskega
objekta SB3, stoječem na delu parc. št.
147/54, parc. št. 127, parc. št. 128, parc.
št. 129 in parc. št. 130, k.o. Nova Gorica, v
izmeri 44,69 m2, s pripadajočo shrambo z
oznako S9, v kletni etaži objekta SB3, v
izmeri 5,14 m2 in parkirno mesto št. 22, v
kletni etaži parkirne hiše PH B8, stoječe na
parc. št. 147/134, k.o. Nova Gorica, last
prvega dolžnika Kokot Miroslava, Nova Go-
rica, Gradnikove brigade 33 in druge dol-
žnice Fornezzi Zinke, naslov isti, vsakega
do 1/2, ki sta ga dolžnika pridobila na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 400003 z
dne 17. 1. 2000, sklenjene s prodajalcem
Gorica SGP, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva
19, zastavna pravica v korist upnice Banke
Vipa, d.d., Nova Gorica, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 6,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 3. 2001

Z 170/2000 IZ-3467
Na podlagi sklepa opr. št. Z 170/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na:

– poslovnih prostorih v rotundi, označe-
nih v načrtu posameznih delov objekta z
oznako lokala 2.05, 2.04, 2.03, v skupni
izmeri 76,86 m2 in sanitarij z oznako 2.01,
v izmeri 1,59 m2, s pravico souporabe skup-
nih delov stavbe in naprav ter s pripadajo-
čim stavbnim in funkcionalnim zemljiščem,
ki jih je dolžnik pridobil na podlagi pogodbe
št. 6, sklenjene dne 19. 3. 1992 s Primor-
skim dramskim gledališčem Nova Gorica;

– poslovnem prostoru v objektu PDG –
Okrogli stolp v Novi Gorici z oznako 2.02/I,
v izmeri 25,62 m2, ki ga je dolžnik pridobil s
prodajno pogodbo z dne 14. 5. 1993, skle-
njeno s prodajalcema Nevenko Sedlar in
Markom Škrinjarjem iz Nove Gorice, overje-
no pred TS v Novi Gorici, enota v Novi Gori-
ci, pod OV 3465/94, dne 9. 6. 1994;

– poslovnem prostoru v objektu PGD –
Okrogli stolp v Novi Gorici, z oznako
2.032.06, v izmeri 27,29 m2, ki ga je dol-
žnik pridobil na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 31. 12. 1996, sklenjene s
prodajalcema Batagelj Bogdanom in Kodrič
Ivom, ki je last dolžnika Suvel Šport, trgovi-
na, inženiring, proizvodnja Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 5, Nova Gorica, zastavna pravi-
ca v korist upnice Banke Vipa, d.d., Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,100.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 3. 2001

Z 6/2001 IZ-3468
Na podlagi sklepa opr. št. Z 6/2001, ki

ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno sodi-
šče v Novi Gorici, ki je bila ustanovljena na
delu nepremičnine, ki jo predstavlja poslov-
ni prostor v stavbi Trgovski center v Novi
Gorici, stoječi na parc. št. 670/12, vl. št.
1169, k.o. Nova Gorica, ki obsega del pri-

tličja v izmeri 64,98 m2 in del kletnih prosto-
rov v izmeri 13,5 m2, ki jo je dolžnik Pro-
grad, Gradbeno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Nova Gorica, Kosovelova 2, Nova Gorica,
pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 12. 2000, sklenjene s prodajalcem Eu-
roshoe, d.o.o., Nova Gorica, Vipavska c.
50, ki je last dolžnika, zastavna pravica v
korist upnice Banke Vipa, d.d., Nova Gori-
ca, za zavarovanje denarne terjatve v višini
35,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 3. 2001

Z 17/2001 IZ-3469
Na podlagi sklepa opr. št. Z 17/2001,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnih prostorih z oznako e1, e2, e3,
e4 in e5, v skupni izmeri 91,50 m2, ki se
nahajajo v poslovno trgovskem objektu C,
stoječem na parc. št. 657/14, 657/15,
657/16, 657/29 in 657/34, vse k.o. No-
va Gorica, ki jih je dolžnik Edil Inženiring,
Investicijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica,
Erjavčeva 2, pridobil na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 17. 12. 1999, skle-
njene s prodajalcem Hit, d.d., Nova Gorica,
ki je last dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice Banke Vipa, d.d., Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
18,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 3. 2001

Z 22/2001 IZ-3470
Na podlagi sklepa opr. št. Z 22/2001,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na stanovanju št. 3, z oznako Tp-3, ki se
nahaja v I. nadstropju, v velikosti 93,43 m2,
s shrambo št. 3, ki se nahaja v stanovanjsko
poslovnem objektu v Šempetru pri Gorici,
Vrtojbenska 19/a, stoječem na parc. št.
3094/3, k.o. Šempeter, ki sta ga dolžnik
Robert Bovcon, Šempeter pri Gorici, Vrtoj-
benska 19/a in zastaviteljica Anika Bovcon,
Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 19/a, pri-
dobila na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 60/97 z dne 15. 10. 1997, sklenjene s
prodajalcem VEZ, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici, ki je last dolžnika in zastaviteljice, vsa-
kega do 1/2, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Vipa, d.d., Nova Gorica, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 3. 2001

Z 177/2000 IZ-3471
Na podlagi sklepa opr. št. Z 177/2000,

ki ga je dne 2. 3. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru G1, ki se nahaja v
pritličju in I. nadstropju stavbe na parc. št.
3217/12, k.o. Šempeter, v izmeri
413,70 m2 in utrjeno dvorišče v asfaltu pred
objektom na parc. št. 3217/13, k.o. Šem-
peter, v izmeri 71 m2, ki jih je dolžnik prido-
bil na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
18-CŠ/G1K z dne 8. 11. 2000, sklenjene
s prodajalcem Primorje, d.d., Družba za
gradbeništvo, inženiring in druge poslovne

storitve Ajdovščina, ki je last dolžnika Eno-
teks, Trgovina in zastopstvo, d.o.o., Nova
Gorica, Ul. Tolminskih puntarjev 12, Nova
Gorica, zastavna pravica v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor, d.d., Nova Gori-
ca, za zavarovanje denarne terjatve v višini
58,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 3. 2001

Z 2000/00195 IZ-17283
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa, opr. št. SV 320/2000 z
dne 19. 6. 2000 in sklepa tega sodišča,
opr. št. Z 2000/00195 z dne 27. 10.
2000, zaradi zavarovanja upnikove denar-
ne terjatve z zastavno pravico na nepre-
mičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, se
zarubi:

– zgornja etaža: mizarska delavnica z
vmesnim skladiščem, pisarne z jedilnico in
sanitarijami, nedokončano stanovanje nad
pisarniškimi prostori,

– skladišče lesa – kozolec,
– s pravicami na skupnem funkcional-

nem zemljišču ter skupnih prostorih (kurilni-
ca z deponijo), delih in napravah stavbe,

vse stoječe na parcelni št. 136/13,
136/16 in 136/17, vl. št. 1186, k.o. Brš-
ljin, pridobljeni na podlagi sklepa o dedova-
nju Okrajnega sodišča v Novem mestu, opr.
št. D 306/97 z dne 4. 2. 1998.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 10. 2000

Z 236/2000 IZ-3455
Na podlagi sklepa opr. št. Z 236/2000

z dne 19. 12. 2000, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo:

– stanovanje št. 53, v izmeri 71,4 m2,
ki obsega kuhinjo 11,76 m2, sobo
18,54 m2, sobo 12,96 m2, sobo 9,66 m2,
hodnik 8,35 m2, kopalnico 5,32 m2, tera-
so 3,79 m2 in druge prostore 0,95 m2, v
stanovanjski hiši na naslovu Trg revolucije
2a, Trbovlje, ki je last zastavitelja Janeza
Perdiha, stanujočega Trg revolucije 2a,
Trbovlje, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 14/11/91, sklenjene dne 18. 11.
1991, dne 23. 2. 2001 zarubljeno v ko-
rist upnice Probanke, d.d., Maribor, Go-
sposka 23, Maribor, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 2,000.000 DEM
s pripadki;

– enoinpolsobno stanovanje, locirano
v P nadstropju, št. 2, v izmeri 49 m2, sku-
paj s kletjo, ter solastniški delež na sku-
pnih prostorih, delih in objektih, vse na
naslovu Sallaumines 4a, ki je last zastavi-
teljice Marije Rezar, stanujoče Savinjska
c. 38, Trbovlje, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 251-4308/93-DU z dne
30. 11. 1993,

dne 23. 2. 2001 zarubljena v korist upni-
ce Probanke, d.d., Maribor, Gosposka 23,
Maribor, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v višini 2,000.000 DEM s pripadki.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 1. 2001

Z 2000/00192 IZ-2972
Na podlagi izvršljivega notarskega za-

pisa sporazuma o zavarovanju denarne
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terjatve po 250. členu ZIZ, notarja Janeza
Novaka z dne 18. 12. 2000, opr. št. SV
590/2000, se za zavarovanje denarne
terjatve SKB banke, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, zoper dolžnika Žurbi Team,
d.o.o., Bakovnik 5a, Kamnik, v znesku
90.379,96 EUR s 3,55% letno obrestno
mero po pogodbi o dolgoročnem deviz-
nem kreditu domači pravni osebi št.
062986-003 z dne 13. 12. 2000, ki je
sestavni del citiranega sporazuma ter pod
pogoji izvršljivega notarskega zapisa, do-
voli in odredi popis nepremičnine zaradi
ustanovitve zastavne pravice na nepremič-
nini v lasti dolžnika Žurbi Team, d.o.o.,
Bakovnik 5a, Kamnik, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki.
Zastavna pravica se zabeleži na vrstni sta-
novanjski hiši št. 3, tip 2, v III. gradbeni
fazi, v tlorisni izmeri 161,40 m2, zemljišče
308 m2, na lokaciji Drenov grič, na parc.
št. 1471/20, pod vl. št. 1227, k.o. Velika
Ligojna.

Nepremičnino je dolžnica pridobila na
podlagi prodajne pogodbe št. 7/00 z dne
18. 5. 2000, sklenjene med podjetjem
Splošne gradnje, d.o.o., Vošnjakova 8,
Ljubljana, kot prodajalcem in podjetjem Žur-
bi Team, d.o.o., Bakovnik 5a, Kamnik, kot
kupcem, ki se izroči upniku.

Na originalu navedene pogodbe se zaz-
namuje, da je nepremičnina zarubljena na
podlagi sporazuma strank.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Zapisnik o rubežu se razglasi na sodni
deski in objavi v Uradnem listu RS.

Zaradi evidentiranja vrstnega reda po-
plačila več upnikov, se zastavna pravica vpi-
še v register zastavnih pravic na nepremič-
ninah, ki niso vpisane v zemljiško knjigo pri
Notarski zbornici Slovenije.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 17. 1. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 2000/00255 SR-3503
To sodišče je po okrajni sodnici Sonji

Železnik v izvršilni zadevi upnice Banke Ko-
per, d.d., Pristaniška 14, Koper, proti dol-
žniku Jerkin Dales, Rozmanova 25, Ilirska
Bistrica, sedaj neznanega bivališča, zaradi
izterjave 82.520 SIT s pp, v smislu 5. točke
drugega odstavka 82. člena zakona o prav-
dnem postopku sklenilo:

dolžniku Jerkin Dales, Rozmanova 25,
Ilirska Bistrica, sedaj neznanega bivališča,
se postavi začasni zastopnik Aleksander
Ternovec, notar iz Ilirske Bistrice.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima zakoniti zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 9. 3. 2001

II P 832/92 SR-1696
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Andreji Burja Kračman, v pravdni zadevi to-
žeče stranke Marka Lavriča, Pod hribom
I/13, Grosuplje, ki jo zastopa Ismet Mah-
muljin, odvetnik v Grosuplju, proti toženi
stranki Janezu Lemutu, Laze 13, Dol pri
Ljubljani, sedaj neznanega prebivališča, za-
radi plačila protivrednosti 4.000 DEM, dne
23. 1. 2001 sklenilo:

začasna zastopnica Alenka Kočevar se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani zadevi.

Toženi stranki Janezu Lemutu, neznane-
ga prebivališča, se postavlja začasni zasto-
pnik, odvetnik Igor Križanec, Trg OF 13,
Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v
postopku zaradi plačila 4.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2001

II P 511/98 SR-3451
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Majdi Božič-Kapš, v pravdni zadevi tožeče
stranke Branka Modrijančiča, Mladinska 1a,
Ljubljana, ki jo zastopa Dušan Golovrški,
odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki 1.
Mateju Kavašu, Kunaverjeva 3, Ljubljana (pri
Matjažu Staretu) in 2. Majdi Kavaš, Novako-
va 1 oziroma Kunaverjeva 3, Ljubljana (se-
daj neznanega prebivališča), zaradi plačila
340.000 SIT, dne 27. 2. 2001 sklenilo:

drugi toženi stranki Majdi Kavaš, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasni za-
stopnik, odvetnik Željko Kranjc, Čufarjeva
1, Ljubljana, ki bo zastopal drugo toženo
stranko v postopku zaradi plačila
340.000 SIT s pp.

Začasni zastopnik bo zastopal drugo to-
ženo stranko od dneva postavitve dalje, do-
kler druga tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2001

IV P 297/97 SR-3474
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Klančar Leopolda, Ziherlova 43, Ljublja-
na, ki jo zastopa Irena Kočevar, odvetnica iz
Ljubljane, proti toženi stranki Šanovič Zvo-
nimirju, Vurnikova 3, Ljubljana, sedaj ne-
znanega prebivališča, zaradi plačila najem-
nine in povračila stroškov (pcto.
1,160.222 SIT), dne 2. 3. 2001 sklenilo:

začasna zastopnica Nataša Koščak se
razreši dolžnosti začasne zastopnice v
obravnavani pravdni zadevi.

Toženi stranki Zvonimirju Šanoviču, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Kovič-Boh Barbara,
Štefanova 12, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P

297/97, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2001

In 59/99-22 SR-3504
Okrajno sodišče v Trebnjem je po okraj-

ni sodnici – svetnici Alenki Kranjc, v izvršilni
zadevi upnika Renata Verliča, Golniška 22,
Kranj, ki ga zastopa odv. Darja Roblek iz
Kranja, zoper dolžnika Antona Šmejica, na-
zadnje stanujoč Ljubljana, Brajnikova 20,
sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovi-
tve vrednosti in prodaje nepremičnin, na
podlagi 82/2 člena, 4. točka, zakona o
pravdnem postopku sklenilo:

dolžniku Antonu Šmejicu, roj. 19. 2.
1947, se postavi začasni zastopnik odv.
Janez Žura iz Trebnjega.

Postavitev začasnega zastopnika se ob-
javi v Uradnem listu RS in na sodni deski.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 26. 1. 2001

Oklici dedičem

D 156/2000 OD-3507
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Slapar Mihaelu, roj.
24. 9. 1942, drž. RS, poročenem, umrlem
4. 4. 2000, nazadnje stanujočem Šaranovi-
čeva cesta 19, Vir. Po doslej zbranih podat-
kih bi prišla v poštev med drugimi za dedo-
vanje na podlagi zakona po pokojnem Sla-
par Mihaelu tudi njegova hči Šporar Birgit,
ki živi v tujini na neznanem naslovu. Sodišče
jo s tem oklicem poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica javi sodišču.

Po preteku oklicnega roka bo razpisana
zapuščinska obravnava in bo zadeva zaklju-
čena v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2001

D 205/97 OD-3511
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Prešiček Alojziju, roj.
4. 4. 1905, drž. RS, vdovcu, umrlem 18. 6.
1997, nazadnje stanujočem v Domžalah,
Murnova ulica 4. Pismene oporoke ni zapu-
stil, zato bo sodišče izvedlo zapuščinski po-
stopek na podlagi določil zakona o dedova-
nju, ki ureja zakonito dedovanje. Ker sodi-
šču ni znan celoten krog zakonitih dedičev,
sodišče zato s tem oklicem poziva tiste, ki
mislite, da imate pravico do zapuščine, da
se priglasite sodišču v roku enega leta. Po
preteku oklicnega roka bo razpisana zapu-
ščinska obravnava in bo zadeva zaključena
v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 3. 2001

D 185/97 OD-4133
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Slabič Leopoldu, upok.,
roj. 11. 9. 1902, drž. RS, vdovcu, umrlem
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5. 5. 1997, nazadnje stanujočem Sp. Jar-
še, Jarška cesta 19. Zapustnik je naredil
pisno oporoko pred pričami z dne 2. 9.
1992. Ker sodišču ni znan krog zakonitih
dedičev, sodišče s tem oklicem poziva vse
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dedova-
nja, da se v roku enega leta od objave tega
oklica javijo sodišču.

Po preteku oklicnega roka bo razpisana
zapuščinska obravnava in bo zadeva zaklju-
čena v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 3. 2001

Oklici pogrešanih

N 328/2000 PO-3240
Okrajno sodišče v Ljubljani vodi posto-

pek za proglasitev pogrešanca za mrtvega
Nikolaja Lukež, sin Aleksandra Lukeža in
Alojzije Lukež, roj. 9. 12. 1912 v Trstu,
nazadnje stanujoč v Ljubljani, Mestni trg 5.
Pogrešani je med drugo svetovno vojno slu-
žil mornarici, od takrat pa o njem ni bilo več
nobenih vesti in ga sodišče poziva, da se
oglasi pri tem sodišču, prav tako poziva vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to spo-
ročijo sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2001

N 3/97 PO-3241
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku ne-

pravdni postopek o razglasitvi pogrešanca
za mrtvega, in sicer naj se po predlogu Ša-
mec Angele, stan. C. ob lipi 12, Maribor,
razglasi za mrtvega Ilešič Karla, roj. 1839,
stalno stan. Žikarice 58; podrobnejši podat-
ki o Ilešič Karlu sodišču niso znani.

Kolikor se pogrešani ne bo javil ali ne bo
kdorkoli drug kaj sporočil o življenju Ilešič
Karla in to v treh mesecih po objavi tega
oklica, sodišču ali skrbniku pogrešanega
Sternad Sabini – CSD Maribor, bo sodišče
pogrešanega Ilešič Karla razglasilo za mr-
tvega.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 12. 2000

Kolektivni delovni spori

I Kd 115/2000 KD-45750
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 45. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdrav-
nikov Slovenije in I. udeležencem RS,
Ministrstvom za zdravstvo, Ljubljana in
II. udeležencem Zdravniško zbornico
Slovenije, zaradi neizvršitve prvega odstav-
ka 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za
zdravnike in zobozdravnike v letu 2000, ker
ni uskladil plač zdravnikov s plačami sodni-
kov.

Te osebe, organi in organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, v
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v spo-
ru naj prijavijo v treh dneh po tej objavi,
lahko pa tudi ves čas postopka na narok, s
pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan na dan
9. 5. 2001 ob 8.30, v sobi št. 8/III. nad-
stropje, Delovno in socialno sodišče v Ljub-
ljani, Resljeva 14.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobe-
šeno na oglasni deski tega sodišča, dne
19. 4. 2001.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2001

I Kd 425/2000 K-45930

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 pre-
dlagateljem Stankom Jerajem, Lesno Br-
do 22a, Vrhnika in udeležencem Javno
podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., Grič 54, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Franjo Bezlaj, zaradi razveljavitve
volitev za člane sveta delavcev.

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 spo-
ru naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pi-
sno vlogo.

Poziv je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 22. 3. 2001.

Poravnalni narok je razpisan za 25. 5.
2001 ob 8.30, v sobi 7/III tega sodišča,
Resljeva 14.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2001

I Kd 376/2000 K-45933

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 pre-
dlagateljem Sindikat novinarjev Sloveni-
je, Komenskega 7, Ljubljana in nasprot-
nim udeležencem RTV Slovenija, Kolod-
vorska 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvet-
nik Silvan Jakin, odvetnik iz Ljubljane,
zaradi izvolitve člana nadzornega odbora.

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 spo-
ru naj prijavijo v 3 dneh od objave v Ura-
dnem listu RS, lahko pa tudi ves čas po-
stopka na naroku s pisno vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
8. 5. 2001 ob 8.30, v sobi 7/III tega sodi-
šča, Resljeva ul. 14, Ljubljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobe-
šeno na oglasni deski tega sodišča dne
21. 3. 2001.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2001

Spremembe

CELJE

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 18 z dne 14. 3.
2001, stran 1084, Rg-1973, se pri subjek-
tu vpisa POSVET PLUS, d.o.o., vložka
osnovnega kapitala pri naslednjih dveh usta-
noviteljih pravilno glasita: Oberski Magda,
vložek 513.666 SIT in Skrinjarić Davorin,
vložek 513.668 SIT.

LJUBLJANA

Rg-561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10731 z dne 18. 11. 1999 pri subjektu
vpisa BURNIK, inženiring, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Prešernova 3, Mengeš, se-
dež: Prešernova 3, 1234 Mengeš, pod
vložno št. 1/23270/00 vpisalo v sodni re-
gister teg sodišča nadomestni sklep Srg
9223/99 – spremembo osnovnega kapita-
la, deležev, spremembo in uskladitev dejav-
nosti z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5787149
Osnovni kapital: 2,490.000 SIT
Ustanovitelja: Burnik Bojan, vložek

1,494.000 SIT in Burnik Primož, vložek
996.000 SIT, oba Mengeš, Prešernova ce-
sta 3, vstopila 11. 5. 1993, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-

Sodni register
vpisi po ZGD
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mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na dro-
bno z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na dro-
bno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na dro-
bno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost pla-

ninskih in mladinskih prenočišč; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje.

Zaradi uskladitve pravnega subjekta z za-
konom o gospodarskih družbah se začetek
postopka izbrisa iz sodnega registra po ura-
dni dolžnosti, Srg 9223/99 z dne 1. 9.
1999 razveljavi.

Rg-4136
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
2000/13470 z dne 28. 11. 2000 v registr-
ski zadevi zaradi zaradi vpisa sklepa o za-
četku likvidacijskega postopka, spremem-
be firme in zastopnika sklenilo:

pri subjektu vpisa Poslovno združenje
prehrane Slovenije – Gospodarsko intere-
sno združenje, vpisanem pod vložno št.
1/07614/00, se v sodni register tega sodi-
šča vpiše sprememba oziroma dopolnitev
naslednjih podatkov:

Matična št.: 5005884
Firma: POSLOVNO ZDRUŽENJE PRE-

HRANE SLOVENIJE – Gospodarsko inte-
resno združenje – v likvidaciji

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Muhič Franc, Ljubljana, Štihova 15,
razrešen 19. 9. 2000, zastopa brez omeji-
tev in likvidatorka Valjavec Ivana, Tržič, Ce-
sta na Brdo 7, imenovana 19. 9. 2000.

Sklep skupščine z dne 19. 9. 2000 o
začetku redne likvidacije. Rok za prijavo ter-
jatev upnikov je 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
osmih dneh po prejemu sklepa, ki se vloži
pri tem sodišču. O pritožbi odloča pristojno
sodišče druge stopnje.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2000

Ob-207804
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03753 z dne 18. 5. 1998 pri subjektu
vpisa NERU, podjetje za finančni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška ce-
sta 2, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/24530/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja in zasto-
pnika s temile podatki:

Matična št.: 5808863
Ustanovitelja: Čater Nevenka, Škofja Lo-

ka, Puštal 15, vstop 3. 6. 1993, vložek
1,578.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja
in Jenić Ružica, izstop 1. 4. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Jenić Ružica, razrešena 28. 3. 1995 in Ča-
ter Nevenka, Škofja Loka, Puštal 15, razre-
šena 28. 3. 1995 kot prokuristka in imeno-
vana za direktorico.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 3594/2001 Rg-3500
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe KEMS, podjetje za vzdrže-
vanje strojnih naprav in opreme, d.o.o., Ve-
rovškova 64, Ljubljana, za prenehanje družbe
po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe KEMS, d.o.o., Verovškova 64,
Ljubljana, objavlja sklep:

Družba KEMS, podjetje za vzdrževa-
nje strojnih naprav in opreme, d.o.o., Ve-
rovškova 64, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 1. 2001.

Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, urejena
so vsa razmerja z delavci družbe.

Ustanovitelj je Bizjak Alojz, Vodnikova ce-
sta 251, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
16,181.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe,
za kar jamči z vsem svojim premoženjem.

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 Ljubljani
dne 8. 3. 2001

Srg 959/2001 Rg-4098
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog ustanovitelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe MFM, razvoj ele-
mentov elektroerozijskih naprav in vpenjal-
nih sistemov, d.o.o., Ljubljana, Dunajska
156, WTC Ljubljana, objavlja sklep:

družba MEM, razvoj elementov elek-
troerozijskih naprav in vpenjalnih siste-
mov, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156,
WTC Ljubljana, reg. št. vl. 1/07953/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 27. 12. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Retelj Alojz, Novo me-
sto, Cegelnica št. 25, Ozmec Viktorija, Ljub-
ljana, Brodarjev trg 15 in Paradisova Mari-
na, Varšavskoje šose N, Moskva, Rusija, z
ustanovitvenim kapitalom 1,562.100 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelje.

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 Ljubljani
dne 2. 3. 2001
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Srg 12744/2000 Rg-14084
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog BIOSPROM, marketing in
trgovina, d.o.o., Ljubljana, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe BIOSPROM d.o.o.,
Ljubljana, dne 27. 9. 2000 objavlja sklep:

BIOSPROM, marketing in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku na podlagi sklepa družbenika z
dne 7. 9. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mišo Vujičič, Prešernova
cesta 13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,500.000 SIT, ki prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje
družbe prenese na družbenika.

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 Ljubljani
dne 27. 9. 2000

MARIBOR

Srg 596/2001 RG-11
Družba IZE Commerce podjetje za

proizvodnjo, inženiring in trgovino d.o.o.,
Marčičeva 19, Maribor, reg. št. vl.
1/3221-00, katere družbenik je Vuk An-
drej, Levčeva ulica 15, Mengeš, po sklepu
družbenika družbe z dne 15. 2. 2001 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Vuk Andrej.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pri-
stojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 3. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Venture Consulting, družba za poslovno sve-
tovanje in storitve, d.o.o., Kersnikova 12, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z napisom: Venture (v
prvi vrsti), Consulting (v drugi vrsti), d.o.o. (po-
konci). Ob-45983

Intereuropa, mednarodna špedicija, tran-
sport in pomorska agencija, delniška družba,
Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo vsebi-
no: INTEREUROPA d.d. Mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška družba
27. Ob-45786

Zavod RS za transfuzijo krvi Ljubljana, Šlaj-
merjeva 6, preklicuje štampiljko okrogle obli-

ke s polkrožnim napisom Republika Slovenija
po zunanjem obodu in Zavod RS za transfuzijo
krvi po notranjem obodu ter z napisom Ljublja-
na po sredini štampiljke ter številka 18.
Ob-45899

Priglasitveni list

Anžlovar Jožef, Krušni vrh 5, Trebnje, prigla-
sitveni list, opravilna št. 057-127/94, mat. št.
5838399, izdan dne 12. 4. 1995. gng-51365

Auda Borut s.p., Sp. Pobrenje 31, Pesnica
pri Mariboru, obrtno dovoljenje, št.
065648/6902/01-74/1997. gnb-51070

Blas Maks s.p., Gradiška 445, Zgornja Kun-
gota, priglasitveni list, opravilna št.
065-0247/94, izdan dne 13. 11. 1994.
gnr-51429

Bratož Kristina, Cvetna pot 11, Portorož –
Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-954/95, izdan dne 1. 6. 1995. gnl-51160

Čeić Sonja, Maurerjeva ulica 6, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0984/99, mat.
št. 1082205, izdan dne 17. 2. 1999.
gne-51592

Grobelšek Miran, Prešernova 31, Šentjur,
priglasitveni list, opravilna št. 52-0498/94, iz-
dan dne 7. 12. 1994. gnj-51162

Kondić Drago, Pot v Bitnje 13, Kranj, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
054332/4223/01-28/1998, izdana dne 29.
1. 1998 pri OZS. gnc-51544

Kresnik Ernest, Izdelava lesenih palet, Leše
128, Prevalje, priglasitveni list, opravilna št.
45-492/94, izdan dne 30. 12. 1994.
gnk-51186

Marinšek Jolanda, Glinek 22/a, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-0942/94, iz-
dan dne 25. 5. 1994. gnk-51536

Mesec Stane, Šutna 43/a, Žabnica, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
027026/1788/00-28/1995, izdana dne 6. 3.
1995. gnm-51184

Okorn Primož, Svetčeva ulica 14, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
056458/4733/01-37/1997, izdana dne 29.
1. 1997. gnw-51478

Pem Danica, Cesta na Roglo 17/c, Zreče,
priglasitveni list, opravilna št. 51-0992/01, iz-
dan dne 25. 1. 2001. gnw-51074

Poje Gojmir, Novi Lazi 14/a, Kočevska Re-
ka, priglasitveni list, opravilna št. 16-0093/94,
izdan dne 5. 5. 1994. gnn-51208

Pristov Frančiška, Vrba 32, Žirovnica, prigla-
sitveni list, opravilna št. 14-0582/94, izdan dne
28. 12. 1994. gnx-51073

Stare Majda, Koprivnik 53, Bohinjska Bistri-
ca, priglasitveni list, opravilna št. 44-07112/94,
izdan dne 20. 7. 1994. gno-51182

ŠTK MONTAŽE Karel Štamca s.p., Kunaver-
jeva 7, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-1398/94, matična št. 5755168. gnf-51216

Štritof Jožef, Spodnje Stranje 17/d, Stahovi-
ca, priglasitveni list, opravilna št. 15-0802/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnx-51548

Trobec Petra, Medno 32/a, Ljubljana, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
056573/4865/01-37/1998, izdana dne 6. 3.
1998. gns-51228

Trpin Zdenko, Zakriž 38, Cerkno, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. in obrtno dovolenje, št.
032426/0632/00-21/1995. gnk-51361

Zamperlo Bizjak Eva, Trg komandanta Sta-
neta 5, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-0275/97, mat. št. 1083546, izdan dne 18.
2. 1998. gnv-51154

Potne listine

Abdić Enes, Steletova 10, Ljubljana, potni
list, št. BA 989623, izdala UE Ljubljana.
gnp-51131

Bajrović Elizabeta, Strahinj 4, Naklo, potni
list, št. AA 925345, izdala UE Kranj. gnc-51619

Bandelj Dolores, Na hribu 15/c, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
136354, izdala UE Nova Gorica. gno-51332

Beganović Safet, Brilejeva ulica 14, Ljublja-
na, potni list, št. BA 617636, izdala UE Ljublja-
na. gnv-51600

Begić Dubravko, Dol 6, Medvode, potni list,
št. BA 453371, izdala UE Ljubljana. gnd-51218

Beširević Haris, Rudnik 2/a, Kočevje, potni
list, št. BA 451772, izdala UE Kočevje.
gnx-51573

Bislimi Nevzat, Ruška cesta 77, Maribor, pot-
ni list, št. BA 874110, izdala UE Maribor.
gns-51528

Bojić Jelena, Sneberško nabrežje 12, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 292137, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-51477

Bračič Staša, Stantetova 6, Maribor, potni
list, št. BA 741896. gnm-51484

Bulovec Anton, Moste 32, Žirovnica, potni
list, št. BA 474282, izdala UE Jesnice.
gng-51190

Cimprič Danijel, Deskle, Bevkova ulica 15,
Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI
152300, izdala UE Nova Gorica. gnp-51231

Čebela Marjetica, Laze pri Borovnici 9/a,
Borovnica, potni list, št. BA 767150, izdala UE
Vrhnika. gnj-51062

Čepon Branko, Taleška ul. 5, Bled, potni list,
št. BA 509533. gnk-51461

Černelič Barbara, Pot v Hribec 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 555950, izdala UE Ljubljana.
gnq-51555

Černoga Irena, Zg. Hoče 1/a, Hoče, potni
list, št. BA 297443, izdala UE Maribor.
gnb-51320

Černoga Tadeja, Zg. Hoče 1/a, Hoče, potni
list, št. BA 537109, izdala UE Maribor.
gnc-51319

Červek Metka, Rakičan, Lendavska 25, Mur-
ska Sobota, potni list, št. BA 768049, izdala UE
Murska Sobota. gne-51142

Čuš Marija, Radvenci 24, Spodnji Ivanjci,
potni list, št. BA 435790, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnr-51204

Ćamil Ahmetaj, Trg Prešernove brigade 10,
Kranj, potni list, št. BA 174214, izdala UE Kranj.
gnb-51245

Deković Ivica, Rimska ploščad 5, Ptuj, potni
list, št. AA 853274. gnb-51345

Djulić Asim, Ul. Draga Kobala 38, Maribor,
potni list, št. AA 000664492, izdala UE Mari-
bor. gni-51113

Dobravc Branko, Gosposka ulica 3, Celje,
potni list, št. BA 358724. gnf-51541

Dolžan Ivan, Zasavska cesta 88, Ljubljana,
potni list, št. AA 57203, izdala UE Ljubljana.
gnl-51610

Dolžan Marija, Zasavska cesta 88, Ljubljana,
potni list, št. AA 57202, izdala UE Ljubljana.
gno-51611

Dronjak Stefan, Beruh-Lichtenberg. Str. 80,
Karlsruhe, Nemčija, potni list, št. BA 752775,
izdan 16. 3. 1999 pri MZZ RS. gnf-51491

Fabjan Dušan, Hacquetova 3, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 452449, izdala UE Ljubljana.
gng-51115

Fabjan Peter, Cesta 20. julija 27, Zagorje ob
Savi, potni list, št. BA 833685, izdala UE Zagor-
je ob Savi. gno-51111
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Flac Kristjan, Turjanci 27, Radenci, potni
list, št. BA 667294, izdala UE Maribor.
gnm-51234

Gerzina Bojan, Cesta zmage 92, Maribor,
potni list, št. 184690, izdala UE Maribor.
gnk-51211

Golob Betka, Kamniška 43, Preserje, potni
list, št. AA 579603, izdala UE Domžale.
gnk-51261

Golob Robert, Kamniška 43, Preserje, potni
list, št. BA 6211, izdala UE Litija. gnl-51260

Goropevšek Roman, Brode 20, Vransko,
potni list, št. BA 303679. gnr-51079

Goršek Katarina, Kopitarjeva 8, Maribor, pot-
ni list, št. BA 468305. gnd-51518

Grahor Joško, Dolenje 14, Jelšane, potni
list, št. AA 637300. gnq-51230

Hajdarpašić Sanela, Frankovo naselje 161,
Škofja Loka, potni list, št. CA 9587, izdala UE
Škofja Loka. gni-51063

Hlede Miro, Kojsko 10/a, Kojsko, potni list,
št. BA 956412, izdala UE Nova Gorica.
gnz-51496

Hohnjec Žiga, Ulica frankolovskih žrtev 7,
Celje, potni list, št. BA 855281, izdala UE Celje.
gnk-51386

Hrnjica Almir, Veliki trg 5, Izola – Isola, potni
list, št. BA 402999, izdala UE Izola. gnx-51148

Hudin Franc, Cesta v Hotinje 30, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. AA 724882.
gnf-51516

Ivančič Aljoša, Herbesteinova 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 590411, izdala UE Ljubljana.
gnp-51406

Jagodic Nataša, Bašelj 4, Preddvor, potni
list, št. BA 431783, izdala UE Kranj. gny-51397

Jakubović Urška, Veliki Podljuben 3/a, Ur-
šna sela, potni list, št. BA 472244, izdala UE
Novo mesto. gnx-51473

Javornik Silva, Žigarce 12, Zgornja Korena,
potni list, št. BA 297041. gnt-51077

Jernejec Nike Vesna, Velebitska ulica 21,
Ljubljana, potni list, št. BA 590431, izdala UE
Ljubljana. gnt-51227

Jesih Sašo, Cesta 15. aprila 27, Kisovec,
potni list, št. BA 952281, izdala UE Zagorje.
gns-51203

Jokić Zorka, Cesta v Pečale 54, Ljubljana,
potni list, št. BA 287319, izdala UE Ljubljana.
gnn-51558

Karić Edita, Endliharjeva ulica 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 877139, izdala UE Ljubljana.
gng-51165

Kerin Justin, Ponikve 9, Studenec, potni list,
št. BA 349405. gnr-51454

Keserica Sandi, Dobrova 12, Dobrova, potni
list, št. BA 454184, izdala UE Ljubljana.
gnq-51355

Klemenc Rajko, Opekarna 13/a, Trbovlje,
potni list, št. BA 275350, izdala UE Trbovlje.
gnj-51312

Kocjančič Branko, Gračišče 36, Gračišče,
potni list, št. BA 652753. gnc-51144

Kodrič Ivan, Pečke 18/a, Makole, potni list,
št. BA 143663, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnc-51194

Kodrič Mira, Pečke 18/a, Makole, potni list,
št. AA 867996, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-51192

Koprivnik Andrej, Resnik 21/a, Zreče, potni
list, št. BA 300281, izdala UE Slovenske Konji-
ce. gnh-51339

Kovačič Aljoša, Kettejeva 2, Šmarje pri Jel-
šah, potni list, št. BA 634491, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnf-51166

Kragolnik Urška, Dunajska 101, Ljubljana,
potni list, št. BA 797763, izdala UE Ljubljana.
gnh-51264

Kralj Stojan, Vrtojbenska cesta 19, Šempe-
ter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
153916, izdala UE Nova Gorica. gny-51147

Kreft Rajko, Žeje 17/a, Dob, potni list, št. AA
783366, izdala UE Murska Sobota. gng-51565

Kropivšek Polonca, Loke 5, Izlake, potni list,
št. CA 12191, izdala UE Zagorje. gnb-51470

Kukavica Elvis, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. CA 31148, izdala UE Ljubljana.
gnh-51064

Kuzma Alojz, Grablovičeva ulica 28, Ljublja-
na, potni list, št. BA 206894, izdala UE Ljublja-
na. gno-51107

Lap Janez, Komendska dobrava 1, Komen-
da, potni list, št. BA 380112, izdala UE Kamnik.
gnq-51330

Ledinek Igor, Šmartno pri Slovenj Gradcu
72, Šmartno pri Slov.Gradcu, potni list, št. BA
583389, izdala UE Slovenj Gradec. gnz-51571

Lekić Daliborka, Koroška cesta 37, Velenje,
potni list, št. BA 614955, izdala UE Velenje.
gnz-51471

Lipič Rado, Prevalje pod Krimom 43, Pre-
serje, potni list, št. BA 499034, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-51408

Majnik Tomaž, Praprošče 8, Litija, potni list,
št. BA 6289, izdala UE Litija. gno-51307

Malalan Boštjan, Trg Komandanta Staneta
5, Ljubljana, potni list, št. BA 662808, izdala UE
Ljubljana. gni-51588

Mali Dragomir, Vojkova ul. 3, Sežana, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 076374, izdala UE
Sežana. gnf-51341

Marković Stojkovič Rankica, Schareckstr.
23, Badgastein, Avstrija, potni list, št. BA
858438. gnk-51411

Mavrič Adrijana, Regentova 36, Piran – Pira-
no, potni list, št. AA 506110, izdala UE Piran.
gnv-51150

Mravlje Boštjan, Bizoviška cesta 45, Ljublja-
na, potni list, št. AA 59556, izdala UE Ljubljana.
gnn-51483

Muršec Marjeta, Vitomarci 35, Vitomarci,
potni list, št. BA 221519. gnz-51246

Okoren Zdenka, Pot k ribniku 16, Ljubljana,
potni list, št. BA 66124, izdala UE Ljubljana.
gnz-51621

Omeraševič Svetlana, Senčna pot 2, Porto-
rož – Portorose, potni list, št. BA 762456, izda-
la UE Piran. gnr-51229

Operčkal Peter, Dol pod Gojko 11, Franko-
lovo, potni list, št. BA 997252, izdala UE Celje.
gno-51482

Orel Samir, Vodopivčeva 34, Koper – Capo-
distria, potni list, št. BA 514015. gnb-51145

Pahler Marija, Fram 53, Fram, potni list, št.
AA 611809. gnv-51325

Pajer Nada, Grobeljca 11, Ljubljana, potni
list, št. BA 332748, izdala UE Ljubljana.
gnw-51303

Paulinič Eva, Kraigherjeva 26, Ptuj, potni list,
št. AA 618808, izdala UE Ptuj. gng-51390

Pavlica Nada, Partizanska pot 49, Litija, pot-
ni list, št. BA 198637, izdala UE Litija.
gnr-51329

Pečnik Maša, Brodarska 14, Litija, potni list,
št. BA 507636, izdala UE Litija. gne-51417

Peternel Zdenka, Ulica Jana Husa 22, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 318264, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-51369

Peternelj Rok, Predoslje 178, Kranj, potni
list, št. AA 797320, izdala UE Kranj. gnf-51316

Piškur Matej, Rapočeva 18, Maribor, potni
list, št. AA 391312, izdala UE Maribor.
gnp-51581

Podreka Diana, Izletniška pot 15, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 513177, izdala UE
Koper. gnp-51456

Podreka Diana, Izletniška pot 15, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
18321, izdala UE Koper. gnf-51466

Polajžer Maks, Podturn 2/a, Podplat, potni
list, št. BA 093995, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnu-51476

Potokar Samo, Senčna pot 12/a, Portorož
– Portorose, potni list, št. AA 506702, izdala
UE Piran. gnn-51333

Požar Katarina, Bolgarska ulica 16, Ljublja-
na, potni list, št. BA 24133, izdala UE Ljublja-
na. gne-51242

Prelogar Danilo, Majarjeva 3, Maribor, pot-
ni list, št. AA 860213. gnd-51118

Primožič Uroš, Regentova 1, Ankaran – An-
karano, potni list, št. BA 913088. gns-51453

Putar Ivanka, Marxova ulica 14, Piran – Pi-
rano, maloobmejno prepustnico, št. AI 16548,
izdala UE Piran. gnw-51149

Repac Marko, Ulica Heroja Šlandra 19, Ma-
ribor, potni list, št. BA 660542. gnb-51570

Repič Milan, Dolga reber 7, Koper – Capo-
distria, maloobmejno prepustnico, št. AI
21014, izdala UE Koper. gnh-51464

Romih Franc, Kozinova 27, Portorož – Por-
torose, potni list, št. AA 506586, izdala UE
Piran. gno-51457

Samardžija Dragana, Hrastje 206/b, Kranj,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
100/2000. gny-51522

Spasić Ivanka, Verje 16, Medvode, potni
list, št. AA 977944, izdala UE Ljubljana.
gnt-51302

Sterle Andrej, Mesesnelova ulica 36, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 981272. gnd-51243

Stojiljković Gorazd, Stranje 31, Šmarje pri
Jelšah, potni list, št. AA 848089, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnr-51354

Šabić Emil, Viška cesta 29, Ljubljana, potni
list, št. AA 44428, izdala UE Ljubljana.
gnh-51614

Šantl Jožef, Črtomirova ulica 8, Celje, potni
list, št. AA 408599, izdala UE Celje. gnl-51235

Šavli Tomaž, Ulica Vinka Vodopivca 65, No-
va Gorica, potni list, št. BA 777972, izdala UE
Nova Gorica. gnz-51146

Štalc Anže, Alpska 17, Bled, potni list, št.
BA 718437, izdala UE Radovljica. gnv-51450

Štefančič Sandra, Partizanska 75, Rakek,
potni list, št. AA 998965. gnw-51449

Štrucl Dovgan Alenka, Dolenja vas 2, Seno-
žeče, potni list, št. BA 191814, izdala UE Se-
žana. gnk-51336

Šuštar Robert, Cesta Jaka Platiše 9, Kranj,
potni list, št. AA 823967, izdala UE Ljubljana.
gnn-51233

Švajger Matjaž, Cankarjeva 2, Črnomelj,
potni list, št. BA 529064. gnc-51523

Ulčnik Andrej, Maroltova ulica 15, Ljublja-
na, potni list, št. AA 532305, izdala UE Ljublja-
na. gnd-51568

Veletanlić Sanel, Kamna Gorica 60, Radov-
ljica, potni list, št. BA 691617. gnt-51377

Vidjen Tina, Sedejev trg 2, Cerkno, potni
list, št. BA 904394, izdala UE Idrija.
gnu-51076

Viher Tina, Kidričeva ulica 32/a, Nova Gori-
ca, potni list, št. BA 246674, izdala UE Nova
Gorica. gnu-51426

Zdešar Alojzija, Pševska cesta 14, Kranj,
potni list, št. AA 797637. gne-51567

Zorc Andrej, Setnik 14, Polhov Gradec, pot-
ni list, št. AA 822986, izdala UE Ljubljana.
gny-51551

Zukić Metka, Cesta 15. aprila 27, Kisovec,
potni list, št. BA 036320, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnu-51201

Zukić Senad, Cesta 15. aprila 27, Kisovec,
potni list, št. BA 439588, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnt-51202

Žitnik Robert, Bukovica pri Vodicah 15, Vo-
dice, potni list, št. AA 226487, izdala UE Ljub-
ljana. gng-51265

Žunko Silva, Jocova 15, Maribor, potni list,
št. BA 284444, izdala UE Maribor. gne-51317
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Osebne izkaznice

Andreić Jadranka, Na Korošci 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 249822. gnc-51344

Arnuš Leopoldina, Ulica Rista Savina 14, Ža-
lec, osebno izkaznico, št. 205910. gnd-51393

Bagaroš Kristijan, Tropovci 26, Tišina, oseb-
no izkaznico, št. 252148. gnm-51334

Bavčar Albin, Generala Levičnika 8, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 329725.
gns-51353

Bedeković Truda, Sp. Duplica, Poljska c.
22, Maribor, osebno izkaznico, št. 770086.
gnr-51129

Benčič Vili, Župančiči 14, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 436722. gnm-51134

Bertoncelj Ines, Gradnikova 75, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 217828. gnp-51331

Bevk Simon, Črnci 43, Apače, osebno iz-
kaznico, št. 302677. gnj-51137

Bogataj Ida, Jakčeva 39, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 523101. gnq-51255

Brodnjak Janko, Bukovci 37/b, Markovci,
osebno izkaznico, št. 221695. gnd-51343

Burić Cvetko, Šalek 104, Velenje, osebno
izkaznico, št. 778855. gnk-51236

Cehte Rajko, Delavska ulica 8, Senovo,
osebno izkaznico, št. 678700. gnu-51501

Cetinski Neža, Riharjeva 32, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 68024. gns-51553

Demšar Blaž, Jezerska 16, Žiri, osebno iz-
kaznico, št. 805127. gnf-51366

Dmitrić Marija, Koroškega bataljona 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 109063.
gng-51240

Dobnikar Marija, Gabrje 58, Dobrova, oseb-
no izkaznico, št. 401219. gni-51538

Dolinar Katja, Stranska vas 27, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 180366. gnq-51180

Drole Maja, Kosovelova ulica 6, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 55896. gnu-51151

Flere Lilijana, Metoda Mikuža 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 412991. gnu-51126

Fujs Leopold, Sp. Bačkova 1/d, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 156228. gnf-51141

Gale Anton, Klemenova ulica 59, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 534765. gnl-51385

Galijaš Damir, Koprska 4, Portorož – Porto-
rose, osebno izkaznico, št. 214536. gnl-51460

Gril Venčeslav, Hladilniška pot 1/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 341828. gnc-51444

Grošić Đulaga, Polanski nasip 52, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 197281. gnn-51608

Hlede Miro, Kojsko 10/a, Kojsko, osebno
izkaznico, št. 420113. gny-51497

Horvat Gabrijela, Razdrto 33, Hruševje,
osebno izkaznico, št. 687094. gni-51188

Hrobat Marija, Resljeva 27, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 66070. gnb-51270

Hudin Franc, Cesta v Hotinje 30, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 711262.
gnh-51514

Ipavic Metka, Ig 133, Ig, osebno izkaznico,
št. 427018. gnd-51443

Javornik Silva, Žigarce 12, Zgornja Korena,
osebno izkaznico, št. 421154. gns-51078

Jenkole Andrej, Zasavska 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 417464. gnq-51480

Jokić Zorka, Cesta v Pečale 54, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 279216. gnm-51559

Jurančič Marjana, Dravski dvor, Nova ulica
17, Miklavž na Dravskem polju, osebno izkazni-
co, št. 398241. gnz-51371

Karba Srečko, Mariborska 4, Gornja Radgo-
na, osebno izkaznico, št. 352374. gno-51232

Kavnik Maksimiljan, Sp. Razbor 34, Podgor-
je pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
527956. gnj-51462

Keržič Miran, Medno 36, Ljubljana-Šentvid,
osebno izkaznico, št. 573495. gny-51172

Kociper Franc, Ravenska cesta 6, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 166105. gnx-51123

Kokol Stanislav, Slovenja vas 47/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 602912. gnt-51252

Kos Robert, Gorenjskega odreda 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. 143775. gnp-51081

Kosi Nataša, Senešci 11, Velika Nedelja,
osebno izkaznico, št. 441972. gny-51122

Kovač Zdenka, Grubarjevo nabrežje 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 496524.
gnh-51439

Kovačič Ana, Komen 128, Komen, osebno
izkaznico, št. 258185. gni-51338

Kralj Stojan, Vrtojbenska 19, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 297599.
gnl-51135

Kreže Alojzija, Pod hribom 11, Dol pri Hra-
stniku, osebno izkaznico, št. 402859.
gnm-51584

Kukovič Marjan, Partizanska cesta 2, Žalec,
osebno izkaznico, št. 234583. gnz-51196

Laharnar David, Ponikve 62, Slap ob Idrijci,
osebno izkaznico, št. 157093. gnd-51143

Loknar Marija, Strojiči 4, Osilnica, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.21/2001. gny-51547

Lomovšek Janez, Murnova 29, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 233104. gnr-51604

Luin Mojca, Kotnikova 22, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 84. gnz-51596

Majerle Katja, Savinjska cesta 63, Žalec,
osebno izkaznico, št. 405189. gng-51340

Majnik Tomaž, Praprošče 8, Litija, osebno
izkaznico, št. 239415. gnn-51308

Malešič Tina, Glavarjeva cesta 18, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 475611. gnz-51421

Markovič Petra, Kutinova 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 196748. gni-51563

Matić Anita, Levstikova ulica 3, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 2606. gnz-51521

Medved Alojzija, Podgorje pri Pišecah 57,
Pišece, osebno izkaznico, št. 642544.
gnh-51564

Mihelič Nada, Litostrojska cesta 31, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 598214. gnb-51395

Mikek Ana, Šmihel nad Mozirjem 17, Mozir-
je, osebno izkaznico, št. 572574. gnf-51566

Miklavčič Nataša, Proletarska cesta 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 250673. gnr-51554

Milavec Franc, Jenkova 6, Postojna, osebno
izkaznico, št. 617585. gnd-51543

Mlakar Janez, Metoda Mikuža 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 262350. gnl-51485

Najzer Ana, Adamičeva 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 731. gnm-51209

Nemanič Biserka, Radoviči 27, Metlika,
osebno izkaznico, št. 319216. gnp-51156

Nikolić Tamara, Tepešev graben 17, Roga-
tec, osebno izkaznico, št. 250712. gnp-51481

Nusdorfer Sonja, Vrhpolje 68, Vipava, oseb-
no izkaznico, št. 299005. gnc-51169

Ofentavšek Vili, Šmiklavž pri Škofji vasi 16/a,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 633886.
gnn-51237

Oršulić Adam, Srebrničeva 2, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 54230.
gnw-51474

Ovsec Iljana, Župančičeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 14704. gnz-51446

Padovac Barbara, Jezerska 16, Žiri, osebno
izkaznico, št. 694712. gne-51367

Pajer Nada, Grobeljca 11, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 342534. gnr-51304

Paluza Olivija, Hrvatinova 9, Ankaran – Anka-
rano, osebno izkaznico, št. 519769. gnt-51577

Pauša Katja, Šalovci 53, Središče ob Dravi,
osebno izkaznico, št. 10084. gng-51140

Petek Milka, Tomšičeva 53, Velenje, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.15/2001. gns-51403

Petrović Tamara, Pretnarjeva 8, Postojna,
osebno izkaznico, št. 182734. gnb-51445

Polšak Brane, Brinje 4/a, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 194754. gnp-51556

Poznič Drago, Luče 30, Luče, osebno izkaz-
nico, št. 545658. gnc-51569

Prelog Petra, Goričak 17, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 281405. gnm-51363

Preradović Željko, Kleče 30, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 419260. gng-51065

Repič Martina, Črešnjevci 90, Gornja Rad-
gona, osebno izkaznico, št. 198439.
gnk-51136

Rešek Nataša, II. prekomorske brigade 19,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
91806. gnq-51155

Rupnik Tatjana, Drulovka 48/a, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 546904. gnv-51125

Serdinšek Janko, Župečja vas 42, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
160875. gnr-51479

Smolič Tatjana, Vrhtrebnje 15/a, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 269895. gni-51488

Steiner Tatjana Marija, Hudovernikova ulica
2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 121015.
gnc-51219

Stojković Dalibor, Župančičeva ulica 4, Kranj,
osebno izkaznico, št. 172028. gne-51067

Šeneker Slavica, Meljski hrib 43, Maribor,
osebno izkaznico, št. 580647. gnh-51389

Šijakov Marija, Rojčeva 20, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 158005. gnu-51451

Škaper Milan, Kočevska cesta 35, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 487551. gnj-51337

Trkaj Uroš, Škapinova 15, Celje, osebno
izkaznico, št. 610652. gnq-51205

Tušar Bojan, Gorje 2, Cerkno, osebno izkaz-
nico, št. 325773. gni-51388

Vehovec Sašo, Drtija 3, Moravče, osebno
izkaznico, št. 30875. gnc-51519

Vidmar Dominika, Žagolič 25, Col, preklic
osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.16/2001. gnt-51152

Vrh Jožica, Dolnji Zemon 87/a, Ilirska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 549273.
gnv-51250

Zelnik Maja, Polje, Cesta XII/4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 114774. gnv-51404

Zmazek Marjan, Kuršinci 18, Mala Nedelja,
osebno izkaznico, št. 28632. gnn-51458

Zupanc Alojzij, Kamniška 7, Celje, osebno
izkaznico, št. 91208. gnl-51310

Župančič Regent Jernej, Krožna 8, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 65627.
gnm-51459

Vozniška dovoljenja

Adamič Saška, Strma ulica 5, Oplotnica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 20477.
gnz-51096

Alič Katja, Grilčeva 28, Idrija, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 1394409, reg. št. 11837,
izdala UE Idrija. gnc-51119

Andrejašič Peter, Založnikova ulica 8, Brezo-
vica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 171800, izdala UE Ljubljana. gnf-51391

Andrejčič Tatjana, Goriška vas 23, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36441, izdala
UE Novo mesto. gnt-51102

Artnik Simon, Kvedrova 8, Koper – Capodis-
tria, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 30226.
gne-51092
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Bajrović Elizabeta, Strahinj 4, Naklo, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806063, reg.
št. 38988, izdala UE Kranj. gnb-51620

Balent Srečko, Žabjak 6, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 446651, reg. št.
72386, izdala UE Ljubljana. gnz-51221

Barišić Kata, Oljčna pot 6, Koper – Capodis-
tria, vozniško dovoljenje, reg. št. 46300, izdala
UE Koper. gnd-51226

Benulič Miroslav, V Murglah 181, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 484269,
reg. št. 124161, izdala UE Ljubljana.
gnm-51309

Birsa Petra, Ograda 6, Dornberk, vozniško
dovoljenje, št. S 1225655, izdala UE Nova Go-
rica. gnj-51287

Bogan Biserka, Tomšičeva 51, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1113903,
reg. št. 19517, izdala UE Velenje. gnn-51158

Bolta Žiga, Trebinjska ulica 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1076677,
reg. št. 160303, izdala UE Ljubljana.
gnb-51595

Božič Dalibor, Cesta Lole Ribarja 10, Šoš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150219, reg. št. 26929, izdala UE Velenje.
gnp-51206

Bračič Niko, Trubarjeva 48, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 46046. gnc-51244

Brce Tone, Log 103, Boštanj, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. S 1389571, reg. št.
12132. gno-51582

Burič Milan, Zidanškova 16, Slovenska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 208.
gnu-51276

Burić Cvetko, Šalek 104, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 676988, reg. št.
16371, izdala UE Velenje. gnh-51247

Cesar Ferdinand, Pod graščino 19, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
677, izdala UE Slovenj Gradec. gnt-51402

Colja Peter, Brje 28, Renče, vozniško dovo-
ljenje, izdala UE Nova Gorica. gng-51215

Čebašek Maja, Polje pri Vodicah 6/b, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370321, reg. št. 235302, izdala UE Ljublja-
na. gnu-51305

Čuš Marija, Radvenci 24, Spodnji Ivanjci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9061, izdala
UE Gornja Radgona. gnw-51099

Ćorović Tanja, Ulica Mehmed Pašina 25,
Sarajevo, BIH, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1339719, reg. št. 28782, izdala UE Vele-
nje. gnd-51593

Dajčman Jakob, Hotimirova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370512, reg. št. 235444, izdala UE Ljublja-
na. gno-51382

Danč Martin, Trimlini 8, Lendava – Lendva,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14720,
izdala UE Lendava. gno-51207

Derenda Milenka, Pot na Zajčjo goro 19,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3322.
gnx-51248

Dimic Iris, Trg svobode 24, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 8721, izdala UE
Trbovlje. gnm-51409

Djaković Dragiša, Cesta 1. maja 65, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1468844,
reg. št. 54067, izdala UE Kranj. gnh-51539

Dodlek Peter, Dornava 27/a, Dornava, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 43520, izdala UE
Ptuj. gnt-51277

Dolinšek Janez, Okroglo 2, Stahovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20550, iz-
dala UE Kamnik. gnb-51120

Dragovič Divna, Jakčeva 7, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38276, iz-
dala UE Novo mesto. gnj-51537

Đekić Mladen, Volharjeva 11, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13275, izdala
UE Postojna. gnz-51321

Eržen Kvina, Kamna gorica 112, Kamna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1247244, reg. št. 26003. gny-51072

Es Mitja, Ljubljanska cesta 24/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1422694,
reg. št. 30006, izdala UE Velenje. gni-51238

Ficko Branko, Murska ulica 4, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6625, izdala UE
Gornja Radgona. gny-51097

Gale Anton, Klemenova ulica 59, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 595139,
reg. št. 65580, izdala UE Ljubljana. gnm-51384

Globočnik Anica, Voglje, Letališka 18, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287000, reg. št. 37187, izdala UE Kranj.
gng-51540

Golob Robert, Kamniška 43, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 1348178,
reg. št. 34524, izdala UE Domžale. gnm-51259

Gorjan Verica, Tržaška cesta 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1434022,
reg. št. 174287, izdala UE Ljubljana.
gnk-51586

Gregorič Uroš, Kemperšče 3, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, kat. AB, izdala UE
Nova Gorica. gnt-51602

Gril Aleš, Janškovo selo 14, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1102757, izda-
la UE Žalec. gnq-51130

Gril Andrej, Prešernova ulica 22, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1068631,
reg. št. 30676, izdala UE Domžale. gnz-51300

Hilbert Tomaž, Senožeti 16, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 445438,
reg. št. 107592, izdala UE Ljubljana.
gnq-51405

Hlede Miro, Kojsko 10/a, Kojsko, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 7996, izda-
la UE Nova Gorica. gnb-51495

Horvat Gabrijela, Razdrto 33, Hruševje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 13099. gnu-51101

Horvat Sašo, Golnik 143, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1180186, reg. št.
48396, izdala UE Kranj. gnf-51266

Huremović Zerina, Tavčarjeva 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, reg. št. S 281563, izdala
UE Jesenice. gnv-51375

Hvalič Jasmina, Loke 25, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37583, izdala
UE Nova Gorica. gnu-51176

Ilc Ana Marija, Dunajska cesta 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211892,
reg. št. 216996, izdala UE Ljubljana.
gns-51357

Janežič Karol, Vir pri Stični 66, Ivančna Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
415728, reg. št. 2729, izdala UE Grosuplje.
gnj-51612

Jarkovič Simona, Drama 18, Šentjernej, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 39464, izdala
UE Novo mesto. gnp-51281

Jerman Andrej, Ročevnica 33, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9848, izdala
UE Tržič. gnf-51416

Jugovac Marini Ana, Dolinska cesta 4/d, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8012, izdala UE Koper. gnv-51100

Juhart Bojan, Ribnica 11, Jesenice na Do-
lenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16192, izdala UE Brežice. gnv-51350

Kajdiž Olga, Žirovnica 49, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 195273, izdala
UE Jesenice. gnq-51530

Kerin Alenčica, Rožna dolina, Cesta IX/26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886800, reg. št. 32646, izdala UE Ljubljana.
gnc-51373

Klopčič Renata, Pot za Bistrico 37, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233764, reg. št. 31819, izdala UE Domžale.
gnr-51579

Kočevar Tomo, Gotovlje 94/a, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 0791574, izda-
la UE Žalec. gnu-51605

Kodermac Verena, Neblo 1/d, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, št. 26005, izdala
UE Nova Gorica. gnw-51174

Kolenko Janez, Stojnci 131, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 19391,
izdala UE Ptuj. gnp-51531

Konda Jožef, Krvavčji vrh 4, Semič, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5263, izdala
UE Črnomelj. gno-51532

Korošec Tomaž, Vena Pilona 2, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27230, izdala UE Koper. gno-51282

Kosi Nataša, Senešci 11, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9592, izdala
UE Ormož. gnc-51094

Kovačič Ana, Komen 128, Komen, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 18026, izdala UE Se-
žana. gnr-51279

Kovačič Andrej, Ptujska ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1165440,
reg. št. 218281, izdala UE Ljubljana.
gnk-51561

Kovič Tomaž, Železniška c. 3, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 944575, reg.
št. 29852, izdala UE Domžale. gne-51542

Koželj Igor, Topniška ulica 70, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1453541,
reg. št. 216647, izdala UE Ljubljana.
gny-51622

Kralj Dag, Borsetova ulica 21, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 101965, reg.
št. 145714, izdala UE Ljubljana. gnw-51349

Kralj Stojan, Vrtojbenska cesta 19, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje. gnh-51089

Kremžar Barbara, Prušnikova ulica 38, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
632156, reg. št. 194881, izdala UE Ljubljana.
gny-51597

Kristanc Marija, Predoslje 158, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 85431, reg. št.
24582, izdala UE Kranj. gnd-51093

Krt Kristina, Dobrava 4, Izola – Isola, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 9890, izdala UE
Izola. gnw-51274

Ladinek Igor, Šmartno 72, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11814, izda-
la UE Slovenj Gradec. gnl-51410

Lampe Marino, Tomažičeva 4, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 21470.
gnh-51414

Lavretič Kristina, Sužid 50, Kobarid, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 15/2001. gnv-51175

Malešič Tina, Glavarjeva cesta 18, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17167,
izdala UE Kamnik. gnb-51420

Maletič Jana, Podgorje 100/a, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4094, izdala UE Kamnik. gny-51322

Malinger Štefan, Gerečja vas 79, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
11980, izdala UE Ptuj. gnm-51509

Martinčič Boštjan, Rožna dolina c. IV 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168066, reg. št. 169702, izdala UE Ljubljana.
gnh-51164

Medved Veronika, Dol. Košana 18, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14839, izda-
la UE Postojna. gns-51103

Mesarič Zvonko, Jelovice 28, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 12695,
izdala UE Ptuj. gni-51513
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Mihelič Mitja, Vrhpolje pri Kamniku 151,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1518886, reg. št. 17895, izdala UE Kamnik.
gnw-51224

Mihelič Nada, Litostrojska cesta 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
321902, reg. št. 99850, izdala UE Ljubljana.
gnc-51394

Mirnik Gregor, Kettejeva 7, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39184.
gnd-51318

Mivšek Luka, Pšata 36, Dol pri Ljubljani, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 84968, reg.
št. 25317, izdala UE Domžale. gno-51607

Naglič Milena, Grmičeva 8, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 360421, reg. št.
8108, izdala UE Kranj. gnc-51069

Nerima Rožica, Slatnarjeva 21, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, št. 4215, izdala UE Kamnik.
gnq-51280

Obradović Goran, Klavčičeva ulica 4, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15716, izdala UE Kamnik. gns-51253

Ocepek Uroš, Vrh 9, Zagorje ob Savi, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1482902, izda-
la UE Zagorje ob Savi. gnm-51159

Oluič Marko, Orešje nad Sevnico 16, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11869. gnz-51396

Orešković Mate, Škapinova 9, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1326596,
reg. št. 12035, izdala UE Celje. gnw-51249

Osolnik Peter, Komendska Dobrava 9/a, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg.
št. 9874, izdala UE Kamnik. gnq-51105

Osterman Bojana, Stara cesta 12, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5467,
izdala UE Logatec. gnm-51609

Ozvatić Viktor, Lemberg 26, Nova Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 39060.
gnu-51526

Pancer Franca Marija, Gradnikova 10, Ko-
per – Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
27663. gnl-51285

Pauša Katja, Šalovci 33, Središče ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10681, izda-
la UE Ormož. gnx-51098

Pečnik Boštjan, Podgorica 45, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1389412,
reg. št. 11943. gnt-51127

Perko Matej, Slivice 8, Rakek, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. 8146, izdala UE Cer-
knica. gnl-51110

Perko Nataša, Uršičev štradon 42, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998876, reg. št. 206356, izdala UE Ljubljana.
gne-51392

Perko Sabina, Frankovo naselje 176, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22720,
izdala UE Škofja Loka. gnu-51401

Petrovčič Urška, Vipolže 6, Dobrovo v Brdih,
vozniško dovoljenje. gni-51288

Planinšek Sonja, Novačanova 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 746613, reg.
št. 15933, izdala UE Celje. gnr-51504

Podreka Diana, Izletniška pot 15, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 21148, iz-
dala UE Koper. gnn-51283

Poklič Franc, Legen 96/b, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 299, izdala UE Slovenj Gradec. gnx-51298

Polenšek Janja, Turno 11/a, Gorica pri Sliv-
nici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
11130, izdala UE Šentjur pri Celju. gnh-51364

Poznič Drago, Luče 30, Luče, vozniško do-
voljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št. 583, izdala
UE Mozirje. gnn-51583

Preksavec Martin, Robindvor 18, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6374.
gnf-51520

Rajsar Simon, Rogašovci 39, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 34450. gnj-51412

Ribič Igor, Cesta v Gorice 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1012030,
reg. št. 204438, izdala UE Ljubljana.
gnz-51400

Rizvić Emil, Glinškova ploščad 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 391851,
reg. št. 171594, izdala UE Ljubljana. gnt-51327

Robežnik Srečko, Podpeška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1266036, reg. št. 48042, izdala UE Ljublja-
na. gng-51290

Romih Tina, Kraigherjeva 30, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1462470, reg. št. 48158.
gno-51157

Rutar Sonja, Zatolmin 16, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 64662, izdala UE Tolmin.
gnx-51273

Silahić Mirko, Papirniški trg 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1343568,
reg. št. 134865, izdala UE Ljubljana.
gnw-51378

Smolič Tatjana, Vrhtrebnje 15/a, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
811280, reg. št. 3454, izdala UE Trebnje.
gnj-51487

Sovinc Branko, Pustnice 21, Vodice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 841997, reg.
št. 134093, izdala UE Ljubljana. gnj-51587

Srebernjak Marko, Hrvatski trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 930202,
reg. št. 127439, izdala UE Ljubljana.
gnk-51436

Steiner Tatjana Marija, Hudovernikova ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1434107, reg. št. 94487, izdala UE Ljublja-
na. gnb-51220

Stević Zoran, Rudarjevo 29, Črna na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15080,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnb-51095

Stjepanovič Svetlana, Cesta 1. maja 67,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1347473, reg. št. 50087. gnx-51173

Stojković Dalibor, Župančičeva ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 809771,
reg. št. 41830, izdala UE Kranj. gnf-51066

Strehovec Franc, Krožna 6, Šenčur, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 288577, reg.
št. 19707. gnx-51398

Ščuka Damjan, Tomačevica 25/c, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15989, izdala
UE Sežana. gns-51278

Šimac Silvester, Gradnikova 83, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 206789, reg.
št. 21002. gnb-51170

Škaper Milan, Kočevska cesta 35, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1642, izda-
la UE Kočevje. gnl-51335

Škrinjar Petra, Šolska 13, Portorož – Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13483,
izdala UE Piran. gnm-51284

Šuligoj Sandi, Kal nad Kanalom 9, Kal nad
Kanalom, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 33015, izdala UE Nova Gorica. gno-51132

Švent Rudi, Kovorska 11, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 9341, izdala UE Tržič.
gnx-51348

Švigljin Dušan, Fabianijeva ulica 37, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972294, reg. št. 146251, izdala UE Ljubljana.
gnx-51498

Tonić Bojan, Cankarjeva cesta 54/a, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 124267,
reg. št. 15576, izdala UE Kamnik. gnc-51269

Tošić Pero, Polanškova ulica 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 892111,
reg. št. 138146, izdala UE Ljubljana.
gnw-51549

Trček Jure, Jamova cesta 66, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1165541, reg.
št. 218359, izdala UE Ljubljana. gnm-51109

Trebše Polonca, Erazmova 20, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8368, izdala
UE Postojna. gnv-51275

Trkaj Uroš, Škapinova 15, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1159246, reg. št.
43511. gnj-51387

Ujčič Peter, Račice 25, Ilirska Bistrica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S 607977,
reg. št. 5838, izdala UE Ilirska Bistrica.
gng-51590

Urh Franc, Motnik 28, Motnik, vozniško do-
voljenje, št. 5244, izdala UE Kamnik. gni-51413

Varga Gorazd, Lendavske Gorice 203, Len-
dava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12020, izdala UE Lendava. gnu-51251

Vehovec Sašo, Drtija 3, Moravče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1154363, reg. št.
25355, izdala UE Domžale. gne-51517

Vidmar Miran, Dolenja vas 15, Senožeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9995, izdala
UE Sežana. gno-51407

Vodopivec Nastja, Zalošče 2, Dornberk, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnk-51286

Vovšek Borut, Dravinjska ulica 109, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18344.
gng-51090

Vrhovnik Vinko, Francetova 16, Slovenj Gra-
dec, preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 12/2001. gnf-51091

Weissenbach Branko, Prelska 51, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1242257,
izdala UE Žalec. gnz-51346

Zdolšek Simon, Ulica skladateljev Ipavcev
9/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5375, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-51576

Zelnik Maja, Polje, Cesta XII/4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1490016,
reg. št. 209344, izdala UE Ljubljana.
gng-51440

Zukić Metka, Cesta 15. aprila 27, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 87895,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnx-51198

Zupan Aleš, Vrhovnikova ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 184190,
reg. št. 131391, izdala UE Ljubljana.
gnx-51623

Zupanic Robert, Zg. Hajdina 204, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23717,
izdala UE Ptuj. gng-51515

Žgur Miroslav, Smrtnikova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
13736900, reg. št. 35165, izdala UE Ljublja-
na. gni-51138

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
PE Celje, preklicuje veljavnost zavarovalnih po-
lic-obrazcev stroge evidence, in sicer medna-
rodna karta za zavarovanje motornega vozila
ZK SLO-01 od 736014 do 736020.
Ob-45974

Gluimac Husnija, Apihova ulica 20, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 00101228874, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d. gnq-51380

Hunjek Željko, Dolenjska cesta 244, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 101304059, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnx-51223

Obradović Goran, Klavčičeva ulica 4, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 00101382205, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnr-51254
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Pucko Boštjan, Sneberska cesta 134, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 00101327734,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnr-51508

Romšak Silvester, Gračnica 12, Rimske To-
plice, zavarovalno polico, št. 0767459, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-51195

Škrjanc Boštjan, Poštni vrt 6, Logatec, zava-
rovalno polico, št. AO 00101311770, izdala
zavarovalnica Slovenica. gni-51163

Trček Vida, Pod goricami 7, Brezovica pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. 101333232,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-51116

Vukelič Denis, Gogalova ulica 5, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 778253, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gns-51428

Spričevala

Artač Dušan, Švarova ulica 22, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika PTT srednješolski center,
izdano leta 1986. gnx-51323

Avbelj Jani, Peče 6, Moravče, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnp-51256

Barišič Nena Nevenka, Pod gabri 23, Celje,
potrdilo o strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo
za zdravstvo dne 24. 4. 1990. gny-51197

Bauer Alen, Ljubljanska cesta 28, Kočevje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tehniških
usmeritev in družboslovja v Kočevju, izdano leta
1990. gnc-51594

Bergant Damjan, V ograji 2, Šentjernej, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem Novo mesto. gnd-51168

Brezigar Rok, Resljeva 23, Ljubljana, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2000.
gny-51347

Budna Andreja, Brdo 16, Planina pri Sevnici,
indeks, izdala Srednja kmetijsko gospodinjska
šola Šentjur. gnl-51085

Burgar Uroš, Zbilje 8/r, Medvode, spričeva-
lo o končani OŠ Medvode, izdano leta 1992.
gnh-51589

Čamo Sead, Ribnik 20, Trbovlje, spričevalo
o končani OŠ Tončke Čeč, izdano leta 1997.
gnw-51603

Černoš Nastja, Podlimbarskega ulica 41/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2000. gne-51271

Diallo Thierno Damijan, Ulica Molniške čete
9, Ljubljana, indeks, št. 71960781, izdala Bio-
tehniška fakulteta. gnd-51268

Dolgan Valenčič Maja, Parmova ulica 47,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje tehniške
in naravoslovne šole Postojna, izdano leta 1985,
izdano na ime Dolgan Maja. gnh-51618

Drobne Patricija, Primšarjeva ulica 3, Cerkni-
ca, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje kemij-
ske šole, izdano leta 1993 na ime Frlan Patrici-
ja. gns-51153

Đurđević Helena, Stara cesta 12, Portorož –
Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu Go-
stinske turistične šole Izola, izdano leta 2000.
gno-51432

Fajić Marko, Ložnica pri Žalcu 32/a, Žalec,
diplomo Centra srednjih šol Titovo Velenje, Sred-
nje rudarske šole , št. 256/88, izdana 21. 6.
1988. gnj-51262

Fakin Tine, Pod gozdom 4, Ljubljana, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano
leta 2000. gnx-51502

Fras Mitja, Mladinska 13, Veržej, spričevalo
4. letnika Srednje kmetijske šole Rakičan, št.
4/87, izdano leta 1987. gnd-51193

Fridl Anton, Dragomerška cesta 5, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika Centra stro-
kovnih šol, izdano leta 1974. gnu-51351

Gimpelj Janez, Blažičeva ulica 16, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in pomočniško
spričevalo Poklicne mizarske šole v Novem me-
stu, izdano leta 1956. gnt-51452

Gostenčnik Alojz, Ob Polju 7, Muta, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem,
izdano leta 1998. gnm-51084

Gračnar Franc, Kompole 144, Štore, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje tehniške šole
Celje, izdano leta 1983 in 1984. gnz-51121

Grošl Jernej, Petrovičeva ulica 17, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2000. gnj-51562

Grubič Aleksandra, Bajčeva ulica 3, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto, izdano leta 1992.
gnr-51529

Halilović Emira, Glavarjeva cesta 116, Ko-
menda, spričevalo o končani OŠ Komenda Mo-
ste, izdano leta 1991. gnn-51108

Hasanbegović Eldina, Topniška 45, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Pleč-
nika v Ljubljani, izdano leta 2000. gnl-51560

Hočevar Jernej, Resljeva 34, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnh-51139

Hrovat Robert, Kidričeva ulica 16, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole te-
hničnih strok Šiška, izdano leta 1998.
gny-51272

Iglič Janez, Grenc 35, Škofja Loka, diplomo
Avtomehanične šole v Škofji Loki, izdana leta
1983. gnn-51087

Jakomin Gašper, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška,
izdano leta 2000. gnf-51591

Jelen Andrejka, Studence 20, Žalec, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Celje, izdano leta 1998. gnv-51575

Jelenc Mojca, Dražgoše 20, Železniki, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole
v Kranju, izdano leta 1999. gni-51267

Kamušič Poplatnik Alenka, Prešernova 9,
Ljubljana, indeks, št. 41035285, izdala Fakulte-
ta za organizacijske vede v Kranju leto izdaje
1993. gns-51128

Karadža Goran, Petrovičeva ulica 1/f, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le tehničnih strok Šiška, izdano leta 1999.
gns-51328

Kastelic Silva, Biška vas 42, Mirna Peč, spri-
čevalo 3. letnika Srednje tehniške in zdravstve-
ne šole Novo mesto. gnw-51299

Kečkeš Pauluša, Mala vas 10/d, Ljubljana,
spričevalko o končani Srednji pedagoški šoli v
Ljubljani, izdano leta 1990. gnh-51314

Klun Marija, Lepovče 7/a, Ribnica na Pohor-
ju, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. gng-51615

Kosmač Anžur Janka, Polje, Cesta XII/4,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Zdravstvene šole Jesenice, izdano leta
1980/81. gnd-51293

Kostrevc Bojana, Maistrova 8, Litija, spriče-
valo o končani OŠ izdano pri Delavski univerzi –
Univerzum, izdano leta 1986, izdano na ime
Robič Bojana. gnq-51505

Kovačević Helena, Beleharjeva cesta 9, Šen-
čur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole Kamnik, izdano leta 1992, izdano
na ime Dolina Helena. gni-51313

Kozole Volčanjšek Vesna, Zgornja Pohanca
39/b, Brežice, indeks, št. 32005042, izdala
Naravoslovnatehnična fakulteta v Ljubljani.
gnw-51599

Kuplenik Špela, Resljeva 1, Kostanjevica na
Krki, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Novo
mesto, zdravstvena šola, izdano leta 2000.
gnf-51191

Kuret Marolt Zoran, Jurčičeva cesta I/2, Gro-
suplje, spričevalo 4. letnika VII gimnazije Vič,
izdano leta 1983. gny-51372

Kužnik Nina, Kidričeva 43, Trzin, indeks, št.
18950356, izdala Filozofska fakulteta v Ljublja-
ni. gne-51617

Laketić Dejana, Kališka 23, Kranj, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole.
gnw-51424

Lamovec Zdenka, Ulica Emila Adamiča 8,
Dobrova, diplomo PTT Srednješolskega centra
Ljubljana, št. I/408, izdana 18. 4. 1989 v Ljub-
ljani. gnh-51114

Lampe Bernard, Predjama 44, Postojna,
spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1978 in 1979.
gne-51467

Lašič Marija, Sp. Kamenšačak 17/e, Ljuto-
mer, spričevalo o končani OŠ Bakovci, izdano
leta 1977, izdano na ime Mlinarič Marija.
gnn-51183

Letonja Sebastjan, Tovarniška cesta 13, Ki-
dričevo, spričevalo o zaključnem izpitu SŠC Ptuj,
izdano leta 1991. gnz-51071

Lipar Damijan, Gorenjska cesta 2, Mengeš,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika SEŠ v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnq-51580

Logar Davor, Ragovo 11, Novo mesto, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Strokovne zdravstvene in
poklicne ter tehniške kemijske šole Novo me-
sto. gnj-51437

Lužar Aleš, Marof 25, Mirna Peč, spričevalo
1. letnika Srednje tehnične in zdravstvene šole
Novo mesto, izdano leta 1991/92. gnt-51427

Makan Ana, Čečovje, Trg 39/b, Ravne na
Koroškem, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc Ravne na Koroškem. gnn-51083

Mermal Tjaša, Ulica v Kokovšek 16/a, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 2000. gns-51503

Milić Ivanka, Bukovica 4, Volčja Draga, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1975, izdano na ime Pavšič.
gnz-51075

Miloš Stjepan, Mekiš 23, Podravske Sesve-
te, Hrvaška, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklic-
ne gradbene šole Ivan Kavčič. gnz-51171

Mirković Olivera, Titova 116, Senovo, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske naravo-
slovno-matematične in pedagoško-družboslov-
ne šole Brežice, družboslovno-jezikovna smer,
izdano leta 1988. gnd-51068

Mokotar Nadja, Golo Brdo 141, Medvode,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnt-51552

Mrgole Andreja, Bela cerkev 10/a, Šmarje-
ške Toplice, spričevalo 1. letnika Družboslovne
in ekonomske srednje šole Novo mesto, izdano
leta 1981 in indeks, izdan leta 1983, izdano
na ime Udvanc Andreja. gnc-51419

Nemeš Boštjan, Rakičan, Jezera 13, Mur-
ska Sobota, spričevalo 3. letnika SŠGT Raden-
ci, izdano leta 1999. gnp-51506

Novak Đurđa, Seidlova 68, Novo mesto, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Gostinske šole, poklic
kuhar. gny-51297

Novak Ljubica, Levčeva ulica 15, Mengeš,
spričevalo 4. letnika VI. gimnazije Moste, izdano
leta 1979, izdano na ime Horvat Ljubica.
gny-51472

Paglovec Mojca, Gradnikove brigade 9, No-
va Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske in družboslovne šole v Kopru, izdano
leta 1998. gnj-51512



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 22-23 / 30. 3. 2001 / Stran 1479

Pajk Sonja, Čandkova ulica 1, Višnja Gora,
diplomo št. 2977, izdala Višja upravna šola v
Ljubljani dne 2. 12. 1980. gnx-51423

Perko Ines, Kvedrova cesta 36, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja upravno-administrativna
šola v Ljubljani. gni-51263

Petek Branka, Trgovišče 24, Velika Nedelja,
spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Ekonomske šole Jože Lacko
Ptuj, izdano leta 1981 in 1982. gnj-51362

Pirc Jure, Brolejeva ulica 19, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole ze elektrotehniko
in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnr-51379

Planko Igor, Ponikva 18/a, Ponikva, diplo-
mo Srednje tehniške šole Celje, izdana v šol-
skem letu 1987/88. gny-51572

Podržaj Mojca, Velika Račna 46/a, Grosup-
lje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
lesarstvo, izdano leta 1979 in 1980. gnd-51418

Povirk Benjamin, Dol 2, Dol pri Ljubljani, spri-
čevalo 3. letnika Aškerčeve gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnk-51161

Presečnik Nataša, Mariborska 141, Celje,
indeks, št. I – KA/562, izdal Šolski center Celje.
gnz-51546

Pulić Barbara, Papirniška ulica 19, Krško,
diplomo Kemijske šole v Ljubljani, št. I-K/1031,
izdana leta 1989. gnj-51212

Ratnik Obersnel Mojca, Št. Jurij 69, Gro-
suplje, diplomo Srednje lesarske šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1986, na ime Obersnel Mojca.
gnn-51383

Sedovnik Borut, Okrogarjeva 3, Celje, diplo-
mo VEKŠ Maribor, št. 2/1369 z dne 11. 4.
1980. gnd-51368

Simonič Jaka, Mlinska pot 10, Ljubljana-Čr-
nuče, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elek-
trotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano le-
ta 2000. gno-51257

Skudnik Stojan, Koroška 4, Ravne na Koro-
škem, spričevalo o zaključnem izpitu o končani
šoli za voznike motornih vozil Strokovno izobra-
ževalnega centra za voznike motornih vozil Ljub-
ljana-Ježica, št. II/1325, izdano 8. 10. 1974.
gnp-51356

Slana Milan, Sp. Kamenšček 6/a, Ljutomer,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
Radenci, izdana 19. 6. 1987. gne-51342

Slivnik Razinger Mateja, Hrušica 94, Hruši-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni izpit
CSUI Jesenice, izdano leta 1992/93.
gnp-51431

Sluga Ivanka, Vrhpeč 11, Mirna Peč, spriče-
valo 3. letnika Ekonomske šole Novo mesto,
oddelek Črnomelj, izdano leta 1978, izdano na
ime Agnič Ivanka. gnw-51374

Šavle Majda, Cesta na Markovec 7, Koper –
Capodistria, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, št.
2622, izdano 18. 5. 1989. gnm-51434

Šćulac Rok, Marija Gradec 40, Laško, letno
spričevalo Srednje šole Krško, izdano leta 1998,
1999 in 2000. gni-51088

Šlebič Marjetka, Spodnja ulica 27, Lendava
– Lendva, letno spričevalo Srednje strojne in
tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1993/94. gni-51438

Šmid Rok, Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno spriče-
valo PTT Srednješolskega centra, izdano leta
1996 in 1997. gnr-51104

Štih Boštjan, Klemenčičeva ulica 16, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu PTT srednje-
šolskega centra v Ljubljani, št. 163/91, izdano
leta 1991. gnv-51550

Štimac Renata, Iršičeva 10, Celje, diplomo
Gimnazije Celje Center, izdana leta 1989.
gnf-51241

Štupica Sonja, Kurirska cesta 7, Sodražica,
spričevalo o končani OŠ Dr. Anton Debeljak
Loški Potok, izdano leta 1981/82, izdano na
ime Anzeljc Sonja. gng-51294

Šućur Vesna, Groharjevo naselje 5, Škofja
Loka, indeks, izdala Srednja šola tiska in papirja
v Ljubljani leto izdaje 1992. gnp-51381

Šuligoj Sandi, Kal nad Kanalom 9, Kal nad
Kanalom, spričevalo 2. letnika Tehniškega sred-
nješolskega centra Nova Gorica, izdano leta
1989. gnn-51133

Švigelj Jure, Gubčeva 3, Velenje, spričevalo
1., 2. in 3. letnika CSŠ tehniške in družboslovne
usmeritve, gimnazija Velenje, izdano leta 1991,
1992 in 1993. gnw-51199

Tomasović Nina, Vojkova 87, Ljubljana, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnt-51527

Topolovec Mitja, Češenik 13/a, Dob, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje šole tehničnih strok in osebnih stori-
tev v Ljubljani, izdano leta 1997. gnu-51326

Tozan Jadranko, Vena Pilona 18, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole Koper. gnl-51585

Trontelj Branko, Gorica 21, Moravče, spri-
čevalo 3. letnika, izdano leta Gimnazije Šentvid.
gnb-51124

Udovič Marko, Gazice 5, Cerklje ob Krki,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole kovi-
narske usmeritve v Krškem, št. I-K/560, poklic
spajalec in rezalec kovin, izdano leta 1986.
gng-51315

Us Irena, Gorenje Jesenice 25, Šentrupert,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične
in zdravstvene šole v Novem mestu, izdano leta
1995. gnk-51511

Veletanlić Sanel, Kamna Gorica 60, Radov-
ljica, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole,
smer obdelovalec lesa, izdano leta 1994.
gnu-51376

Verbič Slavko, Sp. Ponkvica 8, Grobelno,
zaključno spričevalo Srednje tehniške šole Ce-
lje – smer energetika, šolsko leto 93/94.
gnp-51185

Vogrinc Milena, Nazorjeva 9, Izola – Isola,
spričevalo 4. letnika Prve gimnazije Maribor, iz-
dano leta 1974/75. gnh-51289

Volk Alojz, Zarečica 11/a, Ilirska Bistrica,
zaključno spričevalo 4. letnika Srednje kmetij-
ske šole Grm Novo mesto, izdano leta 1981.
gno-51086

Voršič Sandi, Pavlovci 15, Ormož, spričeva-
lo 1. letnika Srednje elektro šole Maribor.
gnx-51177

Voršič Sandi, Pavlovci 15, Ormož, spričeva-
lo 2. letnika SŠC Ptuj, elektrotehniške šole.
gns-51178

Voršič Sandi, Pavlovci 15, Ormož, spričeva-
lo 3. letnika SŠC Ptuj, elektrotehniška šola.
gnr-51179

Voršič Sandi, Pavlovci 15, Ormož, spričeva-
lo 4. letnika in zaključni izpit SŠC Ptuj, elektrote-
hniške šole. gnp-51181

Voršić Dejan, Gorišnica 76, Gorišnica, in-
deks, št. 09970193, izdala Fakulteta za pomor-
stvo in promet v Portorožu leto izdaje 1997/98.
gnj-51187

Vrtič Metka, Dravinjski vrh 3, Videm pri Ptuju,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole,
izdano leta 1973. gne-51292

Vukina Željka, Poljska pot 7, Koper – Capo-
distria, indeks, št. 81564943, izdala Ekonom-
sko poslovna fakulteta Maribor. gnq-51430

Zajc Dejan, Šlandrova cesta 13, Moravče,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnw-51499

Zeman Andreja, Jemčeva 34, Trzin, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole tehničnih strok v

Ljubljani, izdano leta 1988, izdano na ime Veho-
vec Andreja. gnh-51214

Zorko Božo, Slatina v Rožni dolini 9/b,
Šmartno v Rožni dolini, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani –
smer tapetnik dekorater, izdano leta 1971.
gno-51082

Zupančič Tadeja, Ob Krki 8, Straža, spriče-
valo 3. letnika Ekonomske šole Novo mesto,
upravni tehnik, izdano leta 2000. gng-51490

Žvan Viviana, Mirana Jarca 35, Novo mesto,
zaključno spričevalo Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano na ime Murn Viviana.
gno-51507

Ostali preklici

Aleksič Slavica, Seča 175, Portorož – Porto-
rose, eno obveznica št. 0001, izdali Hoteli Me-
tropol Portorož. gnl-51360

Avtomagazin d.o.o., Vipavska cesta 16/a,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1040693. gny-51447

AVTOPREVOZ TOLMIN d.o.o., Poljubinj
89/f, Tolmin, kopijo licence št. 343/19, izdala
GZS dne 21. 11. 1997, za vozilo Mercedes
Benz 1838 LS, z reg. št. GO L6-833.
gnu-51601

Bico Stanislav, Rakičan, Cankarjeva ulica 12,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
58345, ser. št. 0200673, izdana 29. 8. 1991
v Murski Soboti. gnv-51200

Čebašek Maja, Polje pri Vodicah 6/b, Vodi-
ce, študentsko izkaznico, št. 18000831, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnt-51306

Černe Bogomir, Rožna dolina, Cesta XV/9,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-2161/08-95. gnd-51222

Čolnik Anton, Korotanska 4, Radenci, delov-
no knjižico. gnv-51500

Dimač Dragomir, Kozlovičeva 21, Koper –
Capodistria, pooblastilo za prvo pomoč na ladji,
št. KK 0214, izdala Luška kapetanija Koper,
dne 28. 7. 2000. gnw-51324

Gerhard Klemen, Veseniška 5, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. gnw-51524

Gramec Davor, Žibernik 23, Rogaška Slati-
na, delovno knjižico št. 25407/2001, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnv-51525

Grobelnik Jože, Sele 60, Slovenj Gradec,
izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vo-
zila, št. B 52518. gny-51422

Hojs Mihaela, Šegovci 7, Apače, delovno
knjižico. gng-51465

Idrizi Alji, Tončka Dežmana 10, Kranj, delov-
no knjižico. gnf-51441

INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32,
Koper-Intereuropa, licenco št. 375, izdana 17.
11. 1997 za vlečno vozilo IVECO 190.36 PTTS,
z reg. št. KP H1-891. gnn-51533

INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32,
Koper-Intereuropa, licenco št. 375, izdana 17.
11. 1997 za vlečno vozilo IVECO 190.36 PTTS,
z reg. št. KP H1-892. gnm-51534

INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje 32,
Koper-Intereuropa, licenco št. 375, izdana 17.
11. 1997 za vlečno vozilo RENAULT G 340, 17
T, z reg. št. KP 49-33M. gnl-51535

Jančar Mojca, Črešnjevci 17, Gornja Rad-
gona, delovno knjižico. gni-51463

Karas Veljko, Kotnikova ulica 20, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-51545

Kerčmar Petra, Rožno naselje 36, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 27004070,
izdala fakulteta za matematiko in fiziko.
gne-51117
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KIA MOTORS IMPORT d.d., Leskoškova
2, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1261780, št. šasi-
je KNEDA5222YK281186. gni-51213

Klemenc Jožef, Vodnikova cesta 68,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1240689.
gne-51217

Kočevar Tomo, Gotovlje 94/a, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 5084, izdala NTF
– oddelek za tekstilstvo. gnt-51606

Kopriva Eva, Kurirska pot 5, Gozd Mar-
tuljek, študentsko izkaznico, št. 31173, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-51616

Kovinoplastika in prodaja pijač iz avto-
matov s.p. Šuligoj Miran, Bukovica 1, Volčja
Draga, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1018277. gnw-51578

Krašna Ivan, Budanje 6/e, Vipava, certi-
fikat za prevoz nevarnega blaga št. 002121,
izdan 13. 4. 1994 pri MNZ RS. gnl-51435

Križaj Jurij, reteče 26, Škofja Loka, de-
lovno knjižico. gnv-51225

Lavrih Igor, Polje pri Vodicah 30/b, Vo-
dice, delovno knjižico. gnn-51358

Lazar Janez, Veščica 4, Murska Sobota,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za pri-
dobitev licence v cestnem prometu, št.
600401, izdalo Ministrstvo za promet in zve-
ze RS, dne 31. 1. 1997. gnw-51574

Lubec Majda, Mihovci 91, Velika Nede-
lja, delovno knjižico. gnq-51080

Luthar Jožica, Vučja gomila 55, Fokovci,
delovno knjižico, reg. št. 60566, ser. št.
0260200, izdana 10. 2. 1994 pri UE Mur-
ska Sobota. gnf-51291

M. S. Records d.o.o., Gosposvetska c.
84, 2000 Maribor, preklicuje naslednje šte-
vilke akceptnih nalogov: 6787768,
6787769, 6787771, 6787772, 6695165,
6695166, 6787770. Ob-46050

Metelko Milka, Hudobrezje 7, Studenec,
delovno knjižico. gnb-51370

Mezgec Boštjan, Vodovodna 10, Kozi-
na, delovno knjižico št. 1060211, izdana 2.
2. 1996 v Sežani. gnh-51489

Mihelčič Andreja, Škapinova 13, Celje,
študentsko izkaznico, št. 71980432, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gnv-51475

Mrak Gašper, Verd 34, Vrhnika, študent-
sko izkaznico, št. 25095713, izdala Fakul-
teta za arhitekturo v Ljubljani. gnt-51352

Nartnik Tatjana, Bevke 171, Vrhnika,
enotno carinsko listino, ocarinjeno po ECL ,
št. K4 50551 z dne 30. 8. 2000.
gnr-51112

Perko Boštjan, Za hribom 30, Trzin, de-
lovno knjižico. gnl-51210

Plut Janez, Črešnjevec pri Semiču 23,
Semič, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 91382. gnw-51399

Poredoš Rudi, Ravenska 73/a, Beltinci,
licenco, št. 007179/7482 ZR 46/1998 z
dne 4. 4. 1998, izdana pri OZS. gnl-51239

Pristovnik Radovan, Šalek 75, Velenje,
tri delnice KRS Velenje d.d., št. 010591,
010592 in 010593. gnv-51425

Ražman Artur, Cesta na Markovec 49,
Koper – Capodistria, vpisni list za čoln, št.
02/03-1825/93. gne-51167

Sermek Vesna, Verdijeva 4, Izola – Iso-
la, delovno knjižico. gnh-51189

Stanič Klemen, Gorenje Polje 31, Anhovo,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 0138754. gnx-51448

Stupica Marija, Gregorčičeva ulica 9/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-51258

Sušić Emilija, Meža 2, Dravograd, vozno
karto, št. na relaciji Dravograd – Ljubljana, iz-
dana pri Slovenski železnici. gni-51613

Štefanjuk Polona, Zikova ulica 12, Kamnik,
letno vozno karto št. Š 020724. gnz-51296

Šuštarič Andraž, Volčičeva 51, Novo me-
sto, študentsko izkaznico, št. 31950327, izda-
la Fakulteta za farmacijo. gno-51557

Švab Andreja, Tomšičeva ulica 30, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 26201364,
izdala FGG. gnk-51311

TAG TRANS d.o.o., Celovška 280, Ljublja-
na, ADR certifikat o strokovni usposobljenosti
voznika motornih vozil za prevoz nevarnih sno-
vi, št. 011843, izdalo MNZ RS, dne 18. 6.
2000, izdano na ime Južnič Jože, Vas 15, Vas.
gny-51301

Tratnik Anita, Gozd 3, Col, študentsko iz-
kaznico, št. 18970861, izdala Filozofska fakul-
teta. gnx-51598

Turk Goran, Grobišče 30, Prestranek, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1076800. gnb-51295

Vasiljević Slađan, Ob Hubju 7, Ajdovščina,
delovno knjižico. gnl-51510

Vode Darinka, Skaručna 19/a, Vodice, štu-
dentsko izkaznico, št. 18000830, Ljubljana.
gnq-51359

Vogrinčič Franc, Večeslavci 62, Rogašov-
ci, delovno knjižico, reg. št. 59528, ser. št.
247665, izdana 19. 11. 1992 v Murski Sobo-
ti. gnn-51433
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