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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Razveljavitev
Ob-47096

Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev za projektiranje, dobavo in montažo dvi-
gala pri naročniku Cankarjev dom, Prešer-
nova 10, Ljubljana, objavljen v Ur. l. RS, št.
87-88 z dne 29. 9. 2000 Ob-36138 in izid
o izbiri najugodnejšega ponudnika v Ur. l.
RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000 Ob-39383
se po sklepu Državne revizijske komisije št.
018-229/00-25-1160 z dne 25. 1. 2001
razveljavi.

Cankarjev dom

Ob-47361
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Občina Radovljica, Gorenjska ce-
sta 19, 4240 Radovljica, kontaktna oseba
Jože Rebec, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.

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

3. Kraj izvedbe del: Radovljica – Zdrav-
stveni dom.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradbeno
obrtniška dela, instalacije in zunanja ure-
ditev – gradnja prizidka ZD Radovljica.

Ocenjena vrednost: 93,000.000 SIT.
Podroben popis del je sestavni del razpi-

sne dokumentacije.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne rešitve ni-
so sprejemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: dokončanje
del 6 mesecev od podpisa pogodbe.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ka-
binet župana Občine Radovljica, Gorenjska
cesta 19, 4240 Radovljica. Zainteresirani
ponudniki lahko naslavljajo pisna vprašanja
v zvezi z napisom na naslov: Občina Radov-
ljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.

Odgovori bodo posredovani pisno v ro-
ku dveh dni.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo vsak delovni dan od 12. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali s položnico
na žiro račun št. 51540-640-50160, APP
Radovljica.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje 23. ma-
ja 2001 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Radovljica, Gorenj-
ska cesta 19, 4240 Radovljica, kabinet žu-
pana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom: “Ponudba – ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. maja 2001 ob 13. uri, v prostorih male
sejne dvorane Občine Radovljica, Gorenj-
ska cesta 19, 4240 Radovljica.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančne ga-
rancije za resnost ponudbe ter ustrezni izja-
vi za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
v 60 dneh po izvršenih delih in uradnem
prejemu potrjene situacije.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana poslovna in finan-
čna sposobnost, če bodo izpolnjevali na-
slednje pogoje:

– da bodo predložili zahtevane listine po
41. in 42. členu ZJN (Ur. l. RS, št. 39/00),

– predložili izjavo in reference, da so
zgradili najmanj 5 objektov razpisane vred-
nosti,

– če znašajo njihovi skupni letni prihodki
najmanj trikratno razpisano vrednost,

– če v letu 1999 niso imeli nekrite iz-
gube,

– če niso imeli blokiranega žiro računa
12 mesecev od oddaje ponudbe.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. maja 2001
po 12. uri.

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

– cena – do 60 točk; točke se izračuna po
formuli najnižja cena / s ponujeno ceno × 60.
Ponudniki, ki imajo več kot 15% nižjo ceno od
razpisane, ne prejmejo točk (dumping),

– kakovost izgradnje – do 20 točk; 20
točk prejme ponudnik, ki nudi vse izvedbe
in materiale v 1a kvaliteti, ponudnik, ki nudi
samo delno izvedbo v 1a kvaliteti ne prejme
točk,

– garancijska doba – do 20 točk; vre-
dnost točk se izračuna tako, da se podeli za
vsako leto nudene garancije nad 2 leti po 2
točki, vendar največ 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni v 30
dneh. Razpis je bil poslan v objavo 13. 4.
2001.

17., 18.
Občina Radovljica

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. 0512/3-308/98-99 Ob-47125
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 24. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na javni razpis je prispelo 12
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veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) ponudb, od katerih je bila za-
radi formalne nepopolnosti izločena 1 po-
nudba. Pri analizi je naročnik za določene
ponudbe ugotovil, da ne izpolnjujejo vseh
zahtev iz razpisne dokumentacije, zato je
le-te izločil iz nadaljnje analize, in sicer za
sklope 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20 in
22 eno ponudbo, ter za sklop 2 tri ponud-
be. Pri ocenjevanju ponudb je naročnik
upošteval vsa objavljena in v razpisni doku-
mentaciji podana merila (cena, čas ga-
rancije, odkup rabljenih prevoznih sred-
stev, reference, dobavni rok in finančno
stanje ponudnika), ter izbral najugodnejše
ponudnike, kot je navedeno v 5. točki te
objave.

Za sklope 10 (civilna patruljna osebna
vozila od 1600 do 1800 ccm), 13 (inter-
vencijska vozila večja, 5+4), 15 (kombinira-
na vozila za opravljanje ogledov krajev pro-
metnih nesreč), 16 (specialna zaprta vozila
za prevoz službenih psov (2+2) do 1600
ccm), 21 (kombinirana vozila za prevoz
opreme, do 2000 ccm), 23 (priklopniki za
prevoz službenih konj), 24 (priklopna vozila
za prevoz 6 psov) javni razpis v skladu s
34. členom ZJN ni uspel, ker za te sklope
nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh po-
nudnikov

Za sklope 19 (terenska vozila-sedemse-
dežna, s policijsko opremo), 20 (kombinira-
na vozila za prevoz oseb, 8+1), 22 (kombi-
nirana vozila za prevoz opreme, od 2000
do 2500 ccm) javni razpis v skladu z 41. čle-
nom ZJN ni uspel, ker za te sklope naročni-
ku po pregledu ponudb nista ostali popolni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov.

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

– za sklope 1, 5, 7, 8, 9 in 11: Summit
Motors Ljubljana d.o.o., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;

– za sklop 2: Avtotehna Vis d.o.o., Ce-
lovška 228, 1000 Ljubljana;

– za sklopa 3 in 6: Kia Motors Import
d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana,

– za sklop 4: Kia Motors Import d.d.(za
6 vozil), Revoz d.d. (za 6 vozil), Belokranj-
ska c. 4, 8000 Novo mesto in Avto Triglav
d.o.o., Dunajska 122, 1000 Ljubljana (za 6
vozil);

– za sklop 12: Revoz d.d.;
– za sklop 14: Medicop d.o.o., Obrtna

ulica 43, 9000 Murska Sobota;
– za sklop 17: Porsche Slovenija d.o.o.,

Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana;
– za sklop 18: Suzuki Odar d.o.o., Jana

Husa 1a, 1000 Ljubljana;
– za sklop 25: Avto Triglav d.o.o.;
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-

nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti in vgraditi:
– sklop 1: belo-modra patruljna ose-

bna vozila, od 1400 do 1600 ccm, 40
vozil,

– sklop 2: belo-modra patruljna ose-
bna vozila, od 1600 do 1800 ccm, 32
vozil,

– sklop 3: civilna osebna vozila od
1400 do 1600 ccm, 6 vozil,

– sklop 4: civilna osebna vozila od
1400, do 1600 ccm, z dodatno opre-
mo, 18 vozil,

– sklop 5: osebna vozila do 1600 ccm
z avtomatskim menjalnikom, 1 vozilo,

– sklop 6: civilna patruljna osebna vo-
zila od 1600 do 1800 ccm, brez dodat-
ne opreme, 10 vozil,

– sklop 7: civilna patruljna osebna vo-
zila od 1600 do 1800 ccm, z dodatno
opremo, 4 vozila,

– sklop 8: civilna patruljna osebna vo-
zila od 1600 do 1800 ccm – karavan,
brez dodatne opreme, 2 vozili,

– sklop 9: civilna patruljna osebna vo-
zila od 1600 do 1800 ccm-karavan, z
dodatno opremo, 2 vozili,

– sklop 11: civilna osebna vozila od
1800 do 2000 ccm, 5 vozil,

– sklop 12: civilna patruljna osebna
vozila od 2000 do 2500 ccm, 5 vozil,

– sklop 14: intervencijska vozila ma-
njša, 4+2, 20 vozil,

– sklop 17: belo-modra kombinirana
vozila, pogon 4x4, 5 vozil,

– sklop 18: terenska vozila-petsedež-
na, brez policijske opreme, 1 vozilo,

– sklop 25: tovorna vozila skupne ma-
se do 3500 kg, 1 vozilo.

7. Pogodbena vrednost:
– Summit Motors Ljubljana d.o.o.

27,486.085,56 SIT z vključenim DDV,
– Kia Motors Import d.d.

34.377.840,00 SIT z vključenim DDV,
– Revoz d.d. 20,447.874,60 SIT z vklju-

čenim DDV,
– Avto Triglav d.o.o. 4,850.000 SIT z

vključenim DDV,
– Medicop d.o.o. 135,129.997,80 SIT

z vključenim DDV,
– Porsche Slovenija d.o.o.

44,119.172,65 SIT z vključenim DDV,
– Suzuki Odar d.o.o. 5,015.000,34 SIT

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

nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam (podatke od 4. do 10. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
oddano po delih!): S podizvajalcem nasto-
pajo ponudniki:

– Summit Motors Ljubljana d.o.o.: za
sklop 1 v višini 10,8%, za sklop 5 v višini
1,2%, za sklop 7 v višini 5,1%, za sklop 8 v
višini 1,2%, za sklop 9 v višini 5,5% in za
sklop 11 v višini 1,1% ponudbene vrednosti;

– Avto Triglav d.o.o.: za sklop 4 v višini
4% ponudbene vrednosti;

– Medicop d.o.o.: za sklop 14 v višini
76,2% ponudbene vrednosti;

– Porsche Slovenija d.o.o.: za sklop 17
v višini 13,4% ponudbene vrednosti.

Ostali ponudniki s podizvajalcem ne na-
stopajo.

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

nudbe:
– sklop 1: 3,540.245,84 SIT,

2,399.000 SIT,
– sklop 2: 3,958.814,65 SIT,

2,449.000 SIT,
– sklop 3: 3,352.701,84 SIT

2,114.640 SIT,
– sklop 4: 3,489.551,84 SIT,

2,224.640 SIT,
– sklop 5: 3,324.891,25 SIT,

2,744.339,92 SIT,
– sklop 6: 3,620.930,81 SIT,

2,169.000 SIT,

– sklop 7: 3,785.988,57 SIT,
2,279.000 SIT,

– sklop 8: 3,626.591,64 SIT,
2,591.382,08 SIT,

– sklop 9: 3,791.760,07 SIT,
2,697.895,41 SIT,

– sklop 11: 4,121.208 SIT,
2,826.702,20 SIT,

– sklop 12: 5,840.000 SIT,
4,089.574,92 SIT,

– sklop 14: 7,287.930,09 SIT,
6,756.499,89 SIT,

– sklop 17: 10,291.199,73 SIT,
8,823.834,53 SIT,

– sklop 18: 10,018.253 SIT,
4,990.000 SIT,

– sklop 25: 5,663.000,56 SIT,
4,850.000 SIT.

Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb so
podane po enoti z vključenim DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list št. 51, Ob-29555 in Uradni list št. 54,
Ob-30338.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/98-36-99 Ob-47126
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

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

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

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 13. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire); na javni razpis je prispelo 7
veljavnih (pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih) in formalno popolnih ponudb.
Pri analizi je naročnik za določene ponud-
be ugotovil, da ne izpolnjujejo vseh zahtev
iz razpisne dokumentacije, zato je le-te iz-
ločil iz nadaljnje analize, in sicer dve po-
nudbi za sklop 10. Pri ocenjevanju ponudb
je naročnik upošteval vsa objavljena in v
razpisni dokumentaciji podana merila (ce-
na, čas garancije, odkup rabljenih prevoz-
nih sredstev, reference, dobavni rok in fi-
nančno stanje ponudnika), ter izbral naju-
godnejše ponudnike, kot je navedeno v
5. točki te objave.

Za sklope 1 (civilno patruljno osebno vo-
zilo od 1600 do 1800 ccm, karavan, po-
gon 4 x 4 z dodatno opremo), 5 (terensko
vozilo-sedemsedežno, s policijsko opremo)
in 9 (priklopnik za prevoz službenih konj)
javni razpis v skladu s 34. členom ZJN ni
uspel, ker za te sklope nista prispeli veljavni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov. Glede na
to, da je bil pri prvem in predmetnem (po-
novnem) javnem razpisu za sklop 1 edini
ponudnik Suzuki Odar d.o.o., je naročnik
naročilo za ta sklop v skladu s 3. točko
34. člena ZJN oddal temu ponudniku z ne-
posredno pogodbo.

Za sklop 10 (priklopno vozilo za prevoz
6 psov) javni razpis v skladu z 41. členom
ZJN ni uspel, ker za ta sklop naročniku po
pregledu ponudb nista ostali popolni po-
nudbi vsaj dveh ponudnikov.

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

– za sklop 1: Suzuki Odar d.o.o., Jana
Husa 1a, 1000 Ljubljana;
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– za sklopa 2 in 7: Citroen Slovenija
d.o.o., Ul. 15. maja 18, 6000 Koper;

– za sklope 3, 6 in 8: Porsche Slovenija
d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana;

– za sklop 4: Revoz d.d., Belokranjska
c. 4, 8000 Novo mesto.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

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

– sklop 1: civilno patruljno osebno vo-
zilo od 1600 do 1800 ccm, karavan,
pogon 4x4 z dodatno opremo, 4 vozila,

– sklop 2: intervencijsko vozilo večje
(5+4), 14 vozil,

– sklop 3: kombinirano vozilo za
opravljanje ogledov prometnih nesreč,
2 vozili,

– sklop 4: specialno zaprto vozilo za
prevoz službenih psov (2+2) do 1600
ccm, 6 vozil,

– sklop 6: kombinirano vozilo za pre-
voz oseb (8+1), 2 vozili,

– sklop 7: kombinirano vozilo za pre-
voz opreme do 2000 ccm, 1 vozilo,

– sklop 8: kombinirano vozilo za pre-
voz opreme od 2000 do 2500 ccm, 1
vozilo.

7. Pogodbena vrednost:
– Suzuki Odar d.o.o.: 14,978.377,68

SIT z vključenim DDV,
– Citroen Slovenija d.o.o.:

90,409.612,59 SIT z vključenim DDV,
– Porsche Slovenija d.o.o.:

39,628.162,63 SIT z vključenim DDV,
– Revoz d.d.: 18,921.000 SIT z vklju-

čenim DDV.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-

nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam (podatke od 4. do 10. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
oddano po delih!): s podizvajalcem nasto-
pajo izbrani ponudniki:

– Citroen Slovenija d.o.o.: za sklop 2 v
višini 38% in za sklop 7 v višini 7,39% po-
nudbene vrednosti;

– Porsche Slovenija d.o.o.: za sklop 3 v
višini 24,2% ponudbene vrednosti;

– Revoz d.d.: za sklop 4 v višini 4,6%
ponudbene vrednosti.

Ponudnik Suzuki Odar d.o.o. ne nasto-
pa s podizvajalcem.

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

nudbe:
– sklop 2: 7,478.992 SIT, 5,210.553,44

SIT,
– sklop 3: 9,973.536 SIT, 8,103.536

SIT,
– sklop 4: 2,650.000 SIT, 2,558.147,61

SIT,
– sklop 6: 7,831.933 SIT, 5,848.953

SIT,
– sklop 7: 4,345.378 SIT, 3,026.716,20

SIT,
– sklop 8: 6,806.723 SIT, 5,395.999

SIT.
Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb so

podane po enoti brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list št. 79, Ob-34943 in Uradni list št. 84,
Ob- 35735.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/123-00 Ob-47210
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 nabavo program-
ske opreme.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
24. 10. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispela ena
veljavna ponudba. Ker na ta javni razpis ni-
sta prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh ponu-
dnikov, javni razpis v skladu s 1. točko
34. člena Zakona o javnih naročilih ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 13. 10. 2000,
Ob-36963.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/131-00 Ob-47211
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 nabavo olj, maziv,
hladilne tekočine in tekočine za vetrobran-
ska stekla.

3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 12. 12. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 6 ve-
ljavnih ponudb, od katerih je bila na javnem
odpiranju ponudb zaradi formalne nepopol-
nosti izločena ena ponudba. Pri analizi je
naročnik za sklop 1 za dve ponudbi ugoto-
vil, da ne izpolnjujeta vseh zahtev iz razpi-
sne dokumentacije, zato je le-ti izločil iz na-
daljnje analize. Pri ocenjevanju ostalih po-
nudb je naročnik upošteval vsa merila, po-
dana v razpisni dokumentaciji (cena,
reference, finančna sposobnost in ISO cer-
tifikat), ter za posamezen sklop izbral naju-
godnejšega ponudnika, kot je navedeno v
5. točki te objave.

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

– za sklop 1: Mapetrol, d.o.o., Linharto-
va 17/a, 2000 Maribor,

– za sklop 2: Petrol, d.d., Dunajska 50,
1527 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana in ostalih
organizacijskih enotah Ministrstva za notra-
nje zadeve na območju celotne države.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je nabava olj, maziv, hladilne tekočine
in tekočine za vetrobranska stekla, in
sicer:

– sklop 1: olja in maziva:
– podsklop 1.1.: motorna olja,
– podsklop 1.2.: olja za menjalnike in

diferenciale,
– podsklop 1.3.: zavorna olja,
– podsklop 1.4.: maziva;

– sklop 2: hladilne tekočine in tekočine
za stekla:

– podsklop 2.1.: hladilne tekočine,
– podsklop 2.2.: tekočine za stekla.
7. Pogodbena vrednost:
– za sklop 1 je pogodbena vrednost

10,397.194,20 SIT z vključenim DDV;
– za sklop 2 je pogodbena vrednost

3,340.034,60 SIT z vključenim DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 18,028.571,40 SIT z vklju-

čenim DDV, 10,397.194,20 SIT z vključe-
nim DDV;

– za sklop 2: 5,533.738,00 SIT z vklju-
čenim DDV, 3,340.034,60 SIT z vključe-
nim DDV.

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

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 101 z dne 6. 11. 2000, Ob-38275.

Ministrstvo za notranje zadeve

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 110-1/01 Ob-47271
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Celje – Ljubljana,
odsek 7: Blagovica – Šentjakob, podod-
sek 7/1: Blagovica – Lukovica od km
6,260 do km 8,852, pododsek 7/2: Lu-
kovica – Šentjakob od km 0,000 do km
3,600 – II in del III etape Krtina – Luko-
vica (CP Kompolje) – trasa štiripasovne
avtoceste in ureditev vodotokov.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1.1.1: trasa štiripasovne avtoce-

ste 4.761,153.885 SIT,
– sklop 1.1.3: ureditev vodotokov

376,174.358 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1.1.1: 5.944,881.073,49 SIT,

4.761,153.885 SIT,
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– sklop 1.1.3: 565,453.531 SIT,
376,174.358 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: javni razpis za
ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen v
Ur. l. RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.

13., 14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 407-0135/2000 Ob-47165
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 8. 3. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila: po razpi-

sni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je

bila priznana sposobnost:
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za

družbene vede:
– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka,
– Domplan, d.d., Kranj,
– LIZ Inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za far-
macijo: IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana:

– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,
Ljubljana,

– Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka,
– Domplan, d.d., Kranj,
– LIZ Inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Ljubljani – Akademija za li-
kovno umetnost, akademija za glasbo, Aka-
demija za gledališče, radio, film in televizijo:

– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Proplus, d.o.o., Maribor,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– Domplan, d.d., Kranj,
– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Ljubljani – Ekonomska fa-
kulteta:

– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,
Ljubljana,

– IMOS inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka,
– Domplan, d.d., Kranj,
– LIZ Inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo:

– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Proplus, d.o.o., Maribor,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– Domplan, d.d., Kranj,

– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta mate-

matiko in fiziko:
– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– Domplan, d.d., Kranj,
– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za ra-
čunalništvo in informatiko:

– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Proplus, d.o.o., Maribor
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– Domplan, d.d., Kranj,
– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za po-
morstvo in promet Portorož:

– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– Domplan, d.d., Kranj,
– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Ljubljani – Visoka šola za
zdravstvo:

– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– Domplan, d.d., Kranj,
– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Mariboru – Fakulteta za
kmetijstvo:

– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Proplus, d.o.o., Maribor,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;

– Univerza v Mariboru – Poslovno eko-
nomska fakulteta:

– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana
Proplus, d.o.o., Maribor,

– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,
Ljubljana,

– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;
– Univerza v Mariboru – Študentski do-

movi:
– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Proplus, d.o.o., Maribor,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana;

– Študentski domovi v Ljubljani:
– IMOS Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
– Proplus, d.o.o., Maribor,
– IMOS investicijske gradnje, d.o.o.,

Ljubljana,
– LIZ inženiring, d.d., Ljubljana,
– Domplan, d.d., Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del ter kraj
izvedbe: izbira izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za svetoval-
ni inženiring na investicijah na objektih
Univerze v Ljubljani, Univerze v Maribo-
ru in Študentski domovi v Ljubljani.

7.
8. Število prejetih ponudb:
– Univerza v Ljubljani – Ekonomska fa-

kulteta: 5,
– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za far-

macijo: 5,
– Univerza v Ljubljani – Akademija za likov-

no umetnost, akademija za glasbo, Akademija
za gledališče, radio, film in televizijo: 6,

– Univerza v Ljubljani – Ekonomska fa-
kulteta: 7,

– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo: 6,

– Univerza V Ljubljani – Fakulteta za ma-
tematiko in fiziko: 5,

– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za ra-
čunalništvo in informatiko: 6,

– Univerza v Ljubljani – Fakulteta za po-
morstvo in promet Portorož: 5,

– Univerza v Ljubljani – Visoka šola za
zdravstvo: 5,

– Univerza v Mariboru – Fakulteta za
kmetijstvo: 4,

– Univerza v Mariboru – Poslovno eko-
nomska fakulteta: 5,

– Univerza v Mariboru – Študentski do-
movi: 5,

– Študentski domovi v Ljubljani: 6.
9., 10.
11. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38300.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/01 Ob-47272
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7.

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

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

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZEU – načrtovanje in inženi-
ring d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Mur-
ska Sobota, ZIM d.o.o., Slovenska 40,
2000 Maribor in Odvetnik Janez Perš, Sta-
neta Rozmana 10, 9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za
potrebe izgradnje AC odseka Cogetinci
– Vučja vas.

7. Pogodbena vrednost: 23,927.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,727.500 SIT, 23,927.500 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Zbiranje ponudb

Št. 0512/3-308/36-01 Ob-47212
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel. 01/432-51-25.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: zbiranje ponudb za podelitev pooblastil.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: predmet razpisa je podeli-
tev pooblastil za izvajanje usposablja-
nja za preizkus znanja o ravnanju z oro-
žjem, predvidoma za nedoločen čas od
1. 6. 2001 dalje.
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K izvajanju sodijo organizacija in izvedba
usposabljanja, (zbiranje prijav, razporejanje
kandidatov in izpraševalcev, obveščanje, do-
kumentiranje idr.), vodenje uradnih evidenc,
izdaja potrdil, statistična obdelava podatkov,
sodelovanje v komisijah za preizkus znanja in
poročanje Ministrstvu za notranje zadeve.

Program obsega teoretični in praktični del
usposabljanja.

4. Kraj izvedbe: usposabljanja se bodo
izvajala na lokacijah ponudnika – izvajalca.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo:

– Zakon o orožju (Ur. l. RS, št. 61/00);
– Zakon o zasebnem varovanju in obvez-

nem organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94);

– Pravilnik o programu in načinu izvedbe
preizkusa znanja o ravnanju z orožjem (Ur. l.
RS, št. 21/01) in

– vsa pozitivna področna zakonodaja.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navesti je
potrebno imena strokovnega osebja, ki bo
izvajalo razpisane storitve. Ponudniki morajo
podati podatke o strokovnih kadrih z ustrez-
no stopnjo izobrazbe ter njihove reference.

6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se morajo prijaviti za
izvedbo predmeta razpisa v celoti.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi svojo vari-

anto ponudbe: ponudniki lahko ponudijo sa-
mo razpisano varianto ponudbe, drugih vari-
ant ponudbe naročnik ne bo upošteval.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo izbranim
ponudnikom podelil pooblastila za izvedbo
razpisanih storitev. Predvideni datum pričet-
ka izvajanja storitve je 1. 6. 2001. Pooblasti-
la bo naročnik podelil za nedoločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna na-
ročila, Cankarjeva ul. 4, Ljubljana, v tajništvu
oddelka pri Marinki Hlade.

Kontaktna oseba: Rajko Pučnik, tel.
01/472-44-08.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati do-
kumentacijo: od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb, od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, naved-
ba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 1.000 SIT, iz katere-
ga mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za dokumenta-
cijo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 2817116240100230803601.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno pre-
dložiti do 15. 5. 2001, najkasneje do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

notranje zadeve RS, vložišče, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 15. 5. 2001
ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za notra-
nje zadeve RS, Beethovnova 3, Ljubljana.

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

12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-

čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji so podani v
predmetni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti po-
nudnik,  ki  mu  bo  dodeljeno  naročilo:
pooblastilo  za  izvajanje  usposabljanja  za
opravljanje preizkusa znanja o ravnanju z oro-
žjem, v skladu z razpisno dokumentacijo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti status organizacije za
dejavnost, katere predmet je javni razpis.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponud-
be. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti kraj-
ši od 60 dni.

17. Merila za dodelitev naročila: prostor-
ski oziroma tehnični pogoji (35 točk) in cena
(25 točk).

Naročnik bo za izvajanje usposabljanja in
preizkusa znanja izbral tiste ponudnike, ki
bodo izpolnjevali pogoje, navedene v razpi-
sni dokumentaciji ter zbrali 70% vseh možnih
točk.

Ministrstvo za notranje zadeve

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Ob-47280
V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 23. 3.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za dobavo blaga: dobava in monta-

ža opreme za oddelek za ortopedijo in špor-
tne poškodbe (Ob- 45514).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/2000) podaljšujemo rok za prelo-
žitev ponudb in datum odpiranja ponudb
na 7. 5. 2001. Kraj in ura predložitve in
odpiranja ponudb ostaneta nespreme-
njena.

Splošna bolnišnica Celje

Popravek
Ob-47145

V javnem razpisu za nabavo kuvert, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 21 z dne
23. 3. 2001, Ob-45400, Št. 25, se 8. (a)
in 9. točka pravilno glasita:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudb: do 3. 5. 2001 do 12.
ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 2001 ob 12. uri.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Popravek
Ob-47400

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za medicinsko
opremo za anestezijo in intenzivno terapijo
operativnih strok ter internistično intenzivno
terapijo, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46867, se

datum in ura odpiranja ponudb iz 9. točke
popravi in se pravilno glasi: 11. 5. 2001
do 11. ure.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”, Nova Gorica

Št. 402-11/01 Ob-47087
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, OPKSZ, Odsek za splošne zade-
ve, Prešernov trg 2, Ljubljana, tel.
306-11-70, faks 306-12-02, e-mail alen-
ka.petkovsek@ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup 7
službenih vozil.

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

– sklop A – 2 terenski vozili,
– sklop B – 2 osebni vozili,
– sklop C – 2 kombinirani vozili,
– sklop D – 1 kombinirano vozilo.
Možno je kandidirati na posamezne

sklope
4. Kraj dobave: Mestna občina Ljublja-

na, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

možne so variantne ponudbe.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave:
– sklop A – 2 terenski vozili 30 dni (od

podpisa pogodbe),
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– sklop B – 2 osebni vozili 30 dni (od
podpisa pogodbe),

– sklop C – 2 kombinirani vozili 45 dni
(od podpisa pogodbe),

– sklop D – 1 kombinirano vozilo 30 dni
(od podpisa pogodbe).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Odsek za splošne zadeve, Pre-
šernov trg 2, Ljubljana, Dani Klarič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 9. in 14.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-630-810108, sklic na št.
202-10205-…… s pripisom “JR 402-11/01
službena vozila“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2001 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Pre-
šernov trg 2, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2001 ob 9. uri, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, pred sobo
143/I.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ni dovoljena
skupna ponudba.

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
60 dni; ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
7 dneh po podpisu obvestila o izbiri.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– garancije 20%,
– dodatne ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: obvezen odkup:
– za sklop A – eno terensko vozilo,
– za sklop B – dve osebni vozili,
– za sklop C – eno osebno vozilo in eno

kombinirano vozilo;
pogoji v razpisni dokumentaciji.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 4. 2001.
Mestna občina Ljubljana

Št. 166/2001 Ob-47088
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

portažno vozilo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena sta naslednja sklopa:

– sklop A: DSNG reportažno vozilo s kli-
mo in agregatom in s pripadajočo RF opre-
mo, avdio opremo s komunikacijami ter vi-
deo opremo – 1 komplet,

– sklop B: Kamerna veriga za DSNG re-
portažno vozilo – 1 komplet.

Ponudniki lahko predložijo ponudbe za
celoto (oba sklopa) ali samo za posamezni
sklop.

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

zaključka ali trajanje dobave:
– za sklop A: dobava v roku petih mese-

cev po podpisu pogodbe
– za sklop B: dobava v roku treh mese-

cev po podpisu pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija: JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, Ljubljana, Tehnični trakt, soba 3Z16,
pri Mateji Duša; tel. 01/475-37-42, faks
01/475-37-40.

Dodatne informacije: samo v pisni obliki,
in sicer za tehnični del pri Matjažu Fajdigi
(faks 01/475-37-40); za komercialni del pri
Alenki Rome (faks 01/475-21-86).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 4. 2001
do dneva oddaje ponudb vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 29.750 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 01/475-37-40
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 166/2001 - “DSNG reportaž-
no vozilo”. Na kuverti mora biti napisan pol-
ni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2001 ob 10. uri v veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, v znesku
2,000.000 SIT za sklop A in v znesku
300.000 SIT za sklop B; nepreklicna, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do podpisa pogodbe – po razpisni doku-
metnaciji.

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 JN.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe pa je 5. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
sklop A:
– cena 40%
– tehnična ustreznost 40%
(RF oprema 10%

avto s predelavo (+ klima, + agregat) 12%
video oprema 8%
avdio in komunikacijska oprema 10%)
– plačilni pogoji 10%
– reference za celoten sklop 5%
– garancija za avto s predelavo 3%
– dobavni rok 2%
sklop B:
– cena 60%
– podobnost kolorimetričnih

parametrov ponujene kamere
z že obstoječimi kamerami v
informativnem programu 15%

– tehnične specifikacije 13%
– plačilni pogoji 10%
– garancija 2%
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega od
razpisanega, odvisno od razpoložljivih finan-
čnih sredstev in dejanskih potreb. V tem
primeru izbrani ponudnik ni upravičen do
odškodnine iz tega naslova. Naročnik si pri-
držuje pravico do razveljavitve razpisa oziro-
ma da ne izbere nobenega ponudnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

JZ RTV Slovenija

Ob-47097
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 2 kom osebnih vozil z naslednjimi

karakteristikami: limuzina z bencinskim mo-
torjem, prostornine ca. 1600 cm3 – Break,
à KW/KM 80/110, ABS, 5 vrat, bele bar-
ve, avtoradio in klima;

Ocenjena vrednost 5,000.000 SIT;
– 1 kom tovorno vozilo z naslednjimi

karakteristikami: Fourgon KW/KM à 70/95,
motor 2,0 TDI, 3 sedeži, centralno zaklepa-
nje, klima, bele barve, električni pomik ste-
kel, gretje zadnjega stekla, desna bočna
stranka vrata, dvokrilna zadnja vrata s stekli;

Ocenjena vrednost 2,600.000 SIT;
– 1 kom osebno vozilo z naslednjimi

karakteristikami: limuzina z bencinskim mo-
torjem, 5 vrat, prostornine ca. 1400 cm3,
KW/KM ca. 98/72, bele barve, avtoradio
in klima;

Ocenjena vrednost 2,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
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ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali na
posamezne sklope javnega naročila.

4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Marjana Pre-
dan, e-mail marjana.predan@zzv-mb.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51800-603-34142 s sklice-
vanjem na št. 6-600.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, Prvomajska 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Pr-
vomajska 1.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2001 – naroč-
nik bo odločitev o sprejemu ponudbe spre-
jel v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: upora-
ba meril je natančno opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Zdenka Letonja,
univ. dipl. ek., tel. 02/45-00-262.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 2/2001 Ob-47098
1. Naročnik: Komunalno podjetje Tržič,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pristavška c. 31,

4290 Tržič, tel. 04/59-71-300, faks
04/59-71-320.

3. (a) Vrsta in količina blaga: traktor s
priklopnikom.

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

4. Kraj dobave: Tržič, fco kupec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve vozila – 2 do 5 mesecev po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Tržič, d.o.o., Pristavška c. 31, 4290
Tržič – finančno računovodski sektor, Nada
Meze, tel. 04/59-71-300.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 5. 2001
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT s plačilnim nalo-
gom na transakcijski račun Komunalnega
podjetja Tržič, d.o.o., 07000-0000001933
ali na blagajni na sedežu podjetja. Znesek
plačila razpisne dokumentacije ne vključuje
19% DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o., Pristavška c. 31, 4290 Tržič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 5. 2001 ob
12. uri na naslovu Komunalno podjetje Tržič,
d.o.o., Pristavška c. 31, Tržič, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: doba-
vitelj lahko ponudi varianto 1. plačilo takoj,
2. plačilo v 90 dneh po dobavi, 3. odplačilo
preko finančnega leasinga ali kredita za ob-
dobje treh let.

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:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem uradu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejši od 30 dni,

c) potrdilo davčnega organa, da ima po-
nudnik poravnane vse obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom, ki ni starejše od 30 dni,

d) da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON 2 ali BON 3),

e) drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 8. 2001, datum odločitve 5. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(30 točk), tehnične karakteristike (20 točk),
servisiranje (20 točk), usklajenost z voznim
parkom (10 točk), plačilni pogoji (5 točk),
reference (5 točk), dobavni roki (5 točk),
garancijska doba (5 točk).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2001.

Komunalno podjetje Tržič, d.o.o.

Št. 1 Ob-47099
1. Naročnik: Osnovna šola Dušana Bor-

dona Semedela-Koper.
2. Naslov naročnika: Rozmanova ulica

21A, 6000 Koper.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago v skupni predvideni vrednosti
26,640.000 SIT.

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

– žita in mlevski izdelki – orientacijska
vrednost 870.000 SIT,

– zamrznjeni izdelki iz testa – orientacij-
ska vrednost 1,320.000 SIT,

– kruh in pekovsko pecivo – orientacij-
ska vrednost – 2,420.000 SIT,

– slaščičarski izdelki in keksi – orienta-
cijska vrednost 620.000 SIT,

– ostalo prehrambeno blago – orienta-
cijska vrednost 830.000 SIT,

– mleko in mlečni izdelki – orientacijska
vrednost 4,235.000 SIT,

– meso in mesni izdelki – orientacijska
vrednost 9,680.000 SIT,

– ribe in konzervirane ribe – orientacij-
ska vrednost 560.000 SIT,

– jajca – orientacijska vrednost 195.000
SIT,

– olja in izdelki – orientacijska vrednost
380.000 SIT,

– sveža zelenjava in suhe stročnice –
orientacijska vrednost 1,250.000 SIT,

– zamzrnjena in konzervirana zelenjava
– orientacijska vrednost 1,590.000 SIT,

– sadje – orientacijska vrednost
280.000 SIT,

– sadni sokovi – orientacijska vrednost
2,060.000 SIT,

– ekstrati, dodatki, začimbe – orientacij-
ska vrednost 300.000 SIT,

– kava in nadomestki – orientacijska vre-
dnost 50.000 SIT.

Ponudba je sprejemljiva, če ponudnik
ponudi 100% predvidene količine vsaj ene
postavke iz posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Dušana
Bordona Semedela Koper, Rozmanova 21
A, 6000 Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 31. 5. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo šole,
Nataša Blažina.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 5. 2001
do 12. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: na žiro račun
51400-603-30304, znesek 14.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 5. 2001
do 12. ure ali priporočeno po pošti.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Dušana Bordona
Semedela Koper, Rozmanova 21A, 6000
Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 28. 5. 2001 ob 9. uri na sedežu
šole.

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

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

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

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

a) da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti – izpisek iz sodne ali druge
evidence,

b) da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe –
izpisek iz sodne ali druge evidence,

c) da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana
z njegovim poslovanjem ali pravnomočna
sodna ali upravna odločba s katero je ponu-
dniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet naročila – izpisek iz sodne ali
druge evidence,

d) da ima poravnane davke in prispevke
ali druge obvezne dajatve v skladu s predpi-
si države kjer ima sedež ali če ima sedež v
tujini poravnane tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji – potrdilo, ki
ga izda pristojni davčni urad,

e) da predloži BON 3,
f) da predloži seznam najvažnejših oprav-

ljenih dobav v zadnjih treh letih, z zneski in
datumi in seznami državnih ali zasebnih na-
ročnikov v obliki potrdila, ki ga izda ali pod-
piše pristojni organ oziroma zasebne družbe
ali zasebniki,

g) da navede ključno osebje in strokov-
ne delavce, ki bodo odgovorni za izvedbo
pogodbe in za nadzor kakovosti,

h) da ni dal zavajajočih podatkov glede
na točke od a) do g).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 6. 2001, predvideni datum spreje-
ma ponudbe pa je 1. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
blaga, dosedanje izkušnje s ponudnikom,
odzivni rok in všečnost blaga pri naročnikih
šolske prehrane. Nobeno od meril ni odlo-
čujoče. Naročnik si pridržuje pravico po la-
stni presoji določiti težo posameznega me-
rila od primera do primera pri vsakodnevnih
naročilih blaga.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2001.

Osnovna šola Dušana Bordona
Semedela-Koper

Št. 1203 Ob-47123
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-27-02, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme ter izdelava tehnič-
ne dokumentacije za optično infrastruk-
turo v RTP 400/220/110 kV Beričevo.

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

4. Kraj dobave: dobava in montaža v
RTP Beričevo.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža od 10. 6. 2001 do 10. 8. 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 Dejavno-
sti upravljanja prenosnega omrežja IV. nad-
stropje, Sara Rauš, dodatne informacije
Franc Prepeluh.

(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: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 5. 2001 do
9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 24. 5. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B/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 in mon-
tažah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbrano skupino izvajalcev skle-
nil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni iz-
vedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za iz-
vedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati in predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

1. bančna garancija za resnost ponud-
be, ki se glasi na 5% od skupne ponudbene
vrednosti,

2. izpolnjen obrazec “Ponudba“,
3. izjava ponudnika o sposobnosti in

usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
4. registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-
tve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list.
V primeru iz točke 3.16 tega navodila, mora
ponudnik predložiti naveden dokument tudi
za podizvajalce,

5. pravnomočno odločbo – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročanja (datum overo-
vitve ne sme biti starejši od 90 dni). Potrdilo
pristojnega organa, da predložena odločba
izkazuje dejansko stanje oziroma, da stanje
od izdaje odločbe ni bilo spremenjeno (da-
tum izdaje listine in njene overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni). V primeru iz 15. točke
tega navodila, mora ponudnik predložiti na-
veden dokument tudi za podizvajalce,

6. obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
posluje preko žiro računa pri Agenciji za
plačilni promet. V primeru iz 15. točke tega
navodila, mora ponudnik predložiti naveden
dokument tudi za podizvajalce,

7. potrdilo Ministrstva za finance – Dav-
čne uprave, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (da-
tum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni).
V primeru iz 15. točke tega navodila, mora
ponudnik predložiti naveden dokument tudi
za podizvajalce,

8. fotokopije potrdila Ministrstva za fi-
nance, pristojnega davčnega urada, da je
ponudnik zavezanec za DDV,

9. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi vod-
stveni delavci v preteklih petih letih, šteto
od dneva objave javnega razpisa, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potr-
dila ne sme biti starejši od 90 dni). V prime-
ru iz 15. točke tega navodila, mora ponu-
dnik predložiti naveden dokument tudi za
podizvajalce,

10. potrdili okrožnega sodišča, iz kate-
rih je razvidno da (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni). V primeru iz 15. toč-
ke tega navodila, mora ponudnik predložiti
naveden dokument tudi za podizvajalce:

– ponudnik ni plačilno nezmožen, v pri-
silni poravnavi, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne pre-
iskave, da njegovo poslovanje ni bilo s so-
dno ali drugo odločbo v zadnjih 5 letih ustav-
ljeno,

11. z manjkajočimi podatki izpolnjena
pogodba, parafirana na vsaki strani, podpi-
sana in potrjena z žigom,

12. izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

13. parafiran vzorec bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
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14. parafiran vzorec bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku,

15. če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,

16. pisne izjave vseh svojih v ponudbi
navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelova-
li pri realizaciji javnega razpisa, da je ponu-
dnik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle poslovne obveznosti do njih,

17. parafiran vzorec menične izjave v
primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega tudi podizvajalca,

18. pisna dokazila in informacije iz kate-
rih je razvidno, da ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami Pogodbe med ponudnikom in pri-
cipali ali zastopniki ali druge listine, iz kate-
rih so razvidni nosilci garancije in ponudni-
kovi pogoji za vzdrževanje predmeta pogod-
be v Republiki Sloveniji),

19. podatki o že sklenjenih pogodbah
za tovrstne dobave in montaže ter izdelane
tehnične dokumentacije, iz katerih je razvi-
dna stopnja gotovosti del in zasedenost ozi-
roma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
ponudnika in dejanskega izvajalca,

20. potrdilo o strokovni usposobljenosti
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naro-
čila v skladu z Zakonom o graditvi objektov,

21. mnenje pooblaščenega revizorja, ki
bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podat-
kih izkazano, da je poravnal vse svoje obvez-
nosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov zapadle do dneva oddaje po-
nudbe na podlagi razpisa javnega naročila (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov, Uradni
list RS, št. 71/99 in 78/99). Odredba zahte-
va, da mnenje izkazuje poravnane obvezno-
sti na dan oddaje ponudbe. Kolikor se datum
oddaje ponudbe ne bo skladal z datumom,
ki ga bodo ponudniki izkazovali v mnenju
pooblaščenega revizorja, bomo tako ponud-
bo kot nepopolno izločili.

Mnenje pooblaščenega revizorja je po-
trebno predložiti, če celotna ponudba po-
nudnika presega 50 mio SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 7. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 8. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference izvajalca za montažo
identične opreme na elektroenergetskih ob-
jektih v Sloveniji (20%), rok izvedbe (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja

Št. 14/2001/T Ob-47150
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, telefaks 01/291-29-21.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 117 ko-
sov osebni računalniki, 43 kosov laser-
ski tiskalniki.

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

4. Kraj dobave: Kolodvorska 11, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
30 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice, d.d., Center za nabavo – tajništvo,
Kolodvorska 11, faks 01/291-29-21.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure. Ob prevzemu dokumentacije
ponudniki predložijo: potrdilo o plačilu raz-
pisne dokumentacije, davčno številko, šte-
vilko žiro računa ali transakcijskega računa.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Slovenske železnice, d.d., Center
za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 5. 2001 ob 10. uri, Kolodvorska
11, Ljubljana.

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

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

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

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 pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, garancija, dobavni rok, refe-
rence.

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

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 101 z
dne 6. 11. 2000, Ob-38025.

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-47155
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Občina Domžale,

Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale, tel.
72-41-305, faks: 7216-146.

3. (a) Vrsta in opis blaga: dobava in
montaža opreme v prizidku k šoli in te-
lovadnici OŠ Preserje pri Radomljah.

4. Kraj dobave: OŠ Preserje pri Ra-
domljah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: montaža na
objektu od 30. 9. 2001 do 30. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dom-
žale, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljub-
ljanska 69, Domžale.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 6.000 SIT se na-
kaže na ŽR Občine Domžale št.
50120-630-810230 s pripisom “javni
razpis“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale.

9. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 5. 2001 ob 16. uri na Občini Domžale,
Ljubljanska 69, Domžale, Konferenčna so-
ba, I. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 30 dneh po prejemu računa, ki bo izdan
po montaži.

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:

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj trikratne
ponudbene vrednosti,

– atesti in certifikati za dobavljeno in
montirano opremo, stroje in aparature.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija 90 dni, predvi-
deni datum odločitve 10. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 točk,
– potrjene pisne reference 15 točk,
– daljša garancijska doba 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Občina Domžale, Oddelek za
družbene dejavnosti, Ljubljanska 69, Dom-
žale; tel. 72-41-305.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Občina Domžale

Št. 683/01 Ob-47163
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

2. Naslov naročnika: Mirka Vadnova 3a,
Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
montaža opreme za ogrevanje in hlaje-
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nje v Upravni stavbi Elektro Gorenjske,
Ul. Mirka Vadnova 3, Kranj.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudbo je mogoče izdati samo za
celoto.

4. Kraj dobave: Elektro Gorenjska, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 3.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža mora biti izvršena v roku 30 dni po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Elektro Go-
renjska, d.d., Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 15.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na žiro
račun št. 51500-601-26042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstropje, soba št.
212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 25. 5. 2001 ob
10. uri v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi II.
nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: iz pla-
niranih sredstev naročnika.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg 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: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 90 dni od roka določe-
nega za predložitev ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled lokacije 26. 4. 2001 ob 10.
uri.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 1/2001 Ob-47169
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda

Kardelja 1, 5000 Nova Gorica; tel.
05/33-50-111 ali 05/33-50-119; faks
05/30-21-233; elektronski naslov Zal-
ka.Jereb@Nova-Gorica.si; url: www.no-
va-gorica.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebni
računalniki: 18 + 1 (18 računalnikov,
1 x samo procesna enota); tiskalniki:
15 (5 igličnih, 5 + 1 tintni A4, 1 tintni
A3, 3 laserski).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dovoljena je oddaja v sklopih (sklop raču-
nalniki, sklop tiskalniki - kot je opredeljeno v
razpisni dokumentaciji), ali za celoto.

4. Kraj dobave: Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1 - upravna stavba Mestne
občine.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka: 20. 6. 2001; predvideni da-
tum zaključka dobave: 30. 6. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija: dvig v sobi 16/I ali 14/I uprav-
ne stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1; zahtevek po elektronski pošti
na e-naslov: Zalka.Jereb@Nova-Gorica.si;
ali na spletnih straneh www.nova-gorica.si
(rubrika aktualno in nato razpisi). Dodatne
informacije: Zalka Jereb, Kabinet župana,
Mestna občina Nova Gorica, tel.
05/33-50-119, ali na elektronski naslov
Zalka.Jereb@Nova-Gorica.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dvig v sobi 16/I
ali 14/I upravne stavbe Mestne občine No-
va Gorica, Trg E. Kardelja 18, vsak delovni
dan od 17. 4. 2001 do 28. 5. 2001 med
8. in 12. uro ali zahtevek po elektronski
pošti na naslov Zalka.Jereb@Nova-Gori-
ca.si.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2001 ob 13. uri v stekleni
dvorani upravne stavbe Mestne občine No-
va Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 dni po prevzemu opreme.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
lastnosti opreme, dolžina garancijske dobe,
vzdrževanje opreme, rok dobave - uteži
opredeljene 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: 13. 4. 2001.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 01-697/1-00 Ob-47176
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1525 Ljubljana, tel. 01/5431-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sanitetno

potrošni material za zdravstveno oskr-
bo ran.

1. Materiali iz gaze:
1/A za oskrbo rane brez kontrastne

nitke;
1/A/1 tampon gaza – 1.381.500 kom,
1/A/2 tampon gaza zvitek ušesni –

33.900 kom,
1/A/3 tampon gaza – sterilno –

304.000 kom,
1/A/4 trak gaza za tamponado – steril-

no – 490 kom,
1/A/5 zloženec gaza 12-16 slojni –

168.000 kom,
1/A/6 zloženec gaza 12-16 slojni – ste-

rilno – 247.500 kom,
1/A/7 vatiranec gaza – 75.200 kom,
1/A/8 vatiranec gaza – sterilno –

33.200 kom,
1/B za operacijski program s kontrastno

nitko;
1/B/1 operacijski tampon gaza – steril-

no – 10.700 kom,
1/B/2 operacijski tampon prepar.gaza

– sterilno – 2.500 kom,
1/B/3 operacijski zloženec gaza 12-32

slojev – 796.500 kom,
1/B/4 operacijski zloženec gaza 12-32

slojev – sterilno – 19.600 kom,
1/B/5 oper.komp. gaza trebušna 4-6

slojev (oprana) – 29.600 kom,
1/B/6 oper.komp. gaza trebušna 4-6

slojev (oprano) – sterilno – 13.500 kom,
1/B/7 oper. komp.gaza trebušna, zele-

na 4-6 slojev (oprano) – sterilno – 3.400
kom,

1/B/8 oper.komp. rola, trebušna 4-6
slojev – 780 kom;

2. Vpojne nelepljive obloge za rane iz
netkanega blaga:

2/1 tampon netkan – 345.000 kom,
2/2 tampon netkan – sterilno – 71.000

kom,
2/3 zloženec netkan 12-16 slojev –

1773.400 kom,
2/4 zloženec netkan 12-16 slojev – ste-

rilno – 1137.700 kom,
2/5 zloženec netkan za drain 12-16 slo-

jev – sterilno 125.500 kom,
2/6 nelepljiva vpojna obloga netkana –

sterilno – 38.800 kom,
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2/7 vatirana vpojna obloga netkana –
15.400 kom,

2/8 vatirana vpojna obloga netkana –
sterilno – 9.800 kom,

2/9 vatirana vpojna obloga netkana, ne-
propustna – sterilno -117.300 kom,

2/10 tampon netkan očesni – sterilno
35.500 kom;

3. Materiali za dekontaminacijo kože: –
sterilno

3/1 Zloženci iz netkanega blaga –
514.000 kom;

4. Obliži za prekrivanje ran: – sterilno
4/1 obliž iz netkanega materiala –

506.000 kom,
4/2 obliž iz prozornega filma z blazinico

-157.000 kom,
4/3 prozorni obliž iz filma -27.200 kom,
4/4 obliž iz samolep. netkani material - z

blazinico – 79.000 kom,
4/5 obliž iz proz. filma iz netk. mater. za

pričvrstitev IV kanile- 48.000 kom,
4/6 obliž iz proz. filma, netk. mat. z dve-

ma bomb.blazin – 48.000 kom;
5. Lepljivi trakovi za pritrditev:
5/1/A papirni lepilni trak na navijalcu –

52.000 kom,
5/1/B papirni lepilni trak brez navijalca

– 17.300 kom,
5/2 lepilni trak iz netkanega blaga –

3.000 kom,
5/3 lepilni trak na tkanem blagu-svilnat

– 3.500 kom,
5/4 lepilni trak na čvrstem tkanem blagu

– 190 kom,
5/5 lepilni trak na tkanem blagu z elasti-

nom – 600 kom,
5/6 lepilni trak na prozorni perforirani

polivinil osnovi – 3.570 kom,
5/7 lepilni trak iz polprepustnega filma –

600 kom;
6. Mrežice za pritrditev:
6/1 mrežica za pritrditev obvezilnega

materiala – 1.750 kom,
6/2 mrežica za pritrditev, oblikovana za

različne dele telesa – 2.900 kom;
7. Povoji:
7/A Povoji za pritrditev obvezilnega ma-

teriala;
7/A/1 čvrsti, krep povoji- 85.100 kom,
7/A/2 mehki, krep povoji – 266.550

kom,
7/B terapevtski in preventivni povoji,
7/B/1 srednje in dolgo elastični, snem-

ljivi povoji – 35.000 kom,
7/B/2 kratko elastični terapevtski ne-

snemljivi povoji – 850 kom;
8. Materiali za zdravstveno oskrbo ran: –

sterilno
8/A/ Sterilne, nelepljive obloge za rane,
8//A/1 vazelinske in pafarinske obloge

– 28.200 kom,
8/A/2 obloge iz poliamida – 2.700 kom,
8/A/3 obloge iz viskoze – 2.700 kom,
8/A/4 obloge iz silikona – 2.700 kom,
8/B Obloge s posebnimi dodatki;
8/B/1 Obloge s 15 % raztopino Nacl –

2700 kom,
8/B/2 Obloge z ringerjevo razstopino –

22.700 kom,
8/B/3 Obloge z aktivnim ogljem – 700

kom,
8/B/4 Obloge s Povidom jodidom –

3.100 kom,

8/B/5 Obloge z zdravilnim mazilom –
5.500 kom,

8/C Prozorni polprepustni film – 87.850
kom,

8/D Hidrokoloidne vpojne obloge;
8/D/1 Hidrokoloidne vpojne obloge z

lepilnim trakom 3.200 kom,
8/D/2 Hidrokoloidne vpojne obloge –

debelejše – 2.000 kom,
8/D/2 Hidrokoloidne vpojne obloge –

tanke – 1.800 kom,
8/D/4 Hidrokoloidne vpojne obloge –

pasta – 100 sc,
8/E Obloge iz poliuretanske pene;
8/E/1 Obloge iz poliuretanske pe-

ne-manj vpojne 6.000 kom,
8/E/2 Obloge iz poliuretanske pe-

ne-srednje – 10.500 kom,
8/E/3 Obloge iz poliuretanske pe-

ne-močno vpojne – 5.800 kom,
8/E/4 Obloge iz poliuretanske pene kot

zapolnitveni material – 2.200 kom,
8/F Obloge iz hidrogelov – 7.000 kom,
8/G Obloge iz kalcijevega alginata;
8/G/1 Obloge iz kalcijevega alginata –

4.150 kom,
8/G/2 Obloge iz kalcijevega alginata z

močnejšo absorbcijo – 4.150 kom.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je lahko podana kot celota, po
sklopih in podsklopih.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: julij 2001 –
julij 2002.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 5. 2001 ob 10. uri v predavalnici
I. v pritličju Kliničnega centra Ljubljana, Za-
loška cesta 7.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba 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 dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu Zako-
na o javnih naročilih so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe je 26. 9. 2001, bančna garancija za
resnost ponudbe pa do 27. 9. 2001. Pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
pa je 10. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 90%,
– strokovna ocena – 10%,
– skupaj – 100%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: vse navedene količine so okvirna po-
raba materiala v 12. mesecih. Ponudnik mo-
ra predložiti vzorce ponujenega materiala.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: objava namere o javnem
naročilu blaga v vrednosti nad 150,000.000
SIT (Ur. l. RS, št. 101/00, Ob-38125).

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 01/300712 Ob-47201
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: MOL, Oddelek za

predšolsko vzgojo,izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5/IV, 1000 Ljubljana, faks
42-65-908, tel. 42-54-109, 42-54-093.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža opreme in inventar-
ja za Osnovno šolo Hinka Smrekarja
Ljubljana.

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

A1 skupni prostori,
A2/1 razredi (novi del),
A2/2 razredi (stari del),
A3 telovadnica,
A4 učila in inventar,
A5 oprema zaklonišča.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali

več sklopov ali za vse sklope. V posamez-
nem sklopu mora ponudnik zagotoviti vse
artikle in celotno količino..

4. Kraj dobave: Osnovna šola Hinka
Smrekarja, Gorazdova ul. 16, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 7.
2001 do 15. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOL, Odde-
lek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Trubarjeva 5/IV, Ljubljana, Marko Ve-
ber, soba 34.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2001
dalje med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
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mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu v višini 20.000 SIT po sklopu (v
katerem je že vključen 19% DDV) na žiro
račun naročnika, št. 50100-630-810108 –
sklic 121-21100-013092.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 6. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva
5/IV, soba 38.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 6. 2001 ob 9.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 3% od seštevka
ponudbene vrednosti ponujenih sklopov.

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): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 6. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 7. 6. 2001.

Merila za ocenitev ponudb: za sklope
A1, A2/1, A2/2, A3 so kriteriji naslednji:
cena 50%, kvaliteta 30%, odlog plačila 20%;
za sklopa A4 in A5 sta kriterija: cena 80% in
odlog plačila 20%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Ob-47203
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske re-

volucije 1-2, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

scenske opreme za Poletno gledališče
Križank.

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

4. Kraj dobave: Poletno gledališče Kri-
žank.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 5. 6.
2001 do 5. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Festival Ljub-
ljana, Trg francoske revolucije 1-2, Stane
Miklavec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 28. 4. 2001
(od 9. do 15. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV), Festi-
val Ljubljana, ŽR 50101-603-45153.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 5. 2001 do
10.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg franco-
ske revolucije 1-2, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2001 ob 11. uri, Trg franco-
ske revolucije 1-2.

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): v raz-
pisni 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: v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe,
25. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, poprodaja (servis, nadomestni deli)
20%.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na tel. 01/252-19-10, Stane Miklavec.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Festival Ljubljana

Št. 10/2001 Ob-47204
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

3320 Velenje, tel. 03/899-54-00, faks
58-69-039.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rentgen-
ski aparat (slikovni rentgenski sistem,
ključ v roke).

(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, Vodnikova 1, 3320 Vele-
nje,oddaja in prevzem razpisne dokumenta-
cije plansko analitska služba, Vukelić Ruži-
ca, dodatne informacije: Šart Vladimir, RTG,
samo pisno na kontaktno osebo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 7.
in 13. 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: 30. 5. 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: 30. 5. 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: brez-
obrestno odplačevanje v treh enakih
obrokih.

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 10. 10. 2001, naročnik bo sprejel sklep
o izbiri predvidoma do 18. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji 79 točk, poprodajne storitve
in tehnična pomoč 21 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Zdravstveni dom Velenje

Št. 211/2 Ob-47216
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: elektro-
montažna oprema in material (po razpi-
sni dok. št.: 10/2001-B).

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

– vodniki polizolirani,
– kabli 20 kV,
– vodniki Al/Fe,
– NN kabli 1 kV,
– kovinski jamborji,
– leseni drogovi,
– ločilniki,
– odvodniki prenapetosti,
– transformatorji,
– izolatorji,
– betonski drogovi.
Sklop mora biti ponujen v celoti.
4. Kraj dobave: fco skladišče naročnika

nerazloženo na določene lokacije.
5. Datum trajanja dobave: sukcesivno

od avgusta do decembra 2001.
6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

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

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

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

7. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov komor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Primorska, d.d., Er-
javčeva 22, 5000 Nova Gorica (komercial-
ni sektor).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 5. 2001 ob
11. uri, v sejni dvorani Elektro Primorska,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.

9. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ponudnik predloži ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe, katera veljavnost je
največ 40 dni od izdaje obvestila o oddaji
naročila.

10. Pogoji finaciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni.

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

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

13. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 95 dni od dneva objave tega razpisa,
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
14. 6. 2001.

14. Merila za ocenitev ponudb so: po-
nudbena cena, rok plačila, rok dobave, na-
čin plačila, kakovost.

15. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 9. 3. 2001, Ob-44862.

16. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 13. 4. 2001.

Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Nova Gorica

Ob-47217
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,

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

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642, 03/56-52-134.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vrtalna
garnitura 1 kos.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi niso predvideni.

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

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 90 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek). Vse dodatne infor-
macije je možno dobiti pri Šlenc Eriku na
tel. 03/56-43-704 int. 138.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 25. 5. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2001 ob 10. uri.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 28. 7. 2001; 8. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena do 50 točk; rok dobave do 20
točk; rok plačila do 20 točk; fiksnost cene
do 5 točk; zagotavljanje rezervnih delov do
5 točk.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-47242
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
(a) Vrsta in količina blaga: mleko in

mlečni izdelki.
(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: sveže pasterizirano mleko
(1,6% ml.m) 222.000 litrov,

2. sklop: kratkotrajno sterilizirano mleko
(1,6% ml.m) 38.500 litrov,

3. sklop: jogurti različni 415.000 kosov,
4. sklop: smetana 27.000 kosov,
5. sklop: skuta (do 10% maščobe v s.s.)

4.000 kilogramov,
6. sklop: skuta (do 30% maščobe v s.s.)

40.000 kosov,
7. sklop: sirni namazi 60.000 kosov,
8. sklop: sir (individualno pakiranje)

6.000 kilogramov,
9. sklop: sir rinfuza 3.000 kilogramov,
10. sklop: maslo 3.000 kilogramov,
11. sklop: mlečni napitki 13.000 kosov,
12. sklop: pudingi in kreme 45.000 ko-

sov.
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 do-
bave september 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 31. 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: 31. 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: 1. junij 2001 ob 12. uri v predavalni-
ci 1, v pritličju glavne stavbe Kliničnega cen-
tra 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 2. oktobra 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.



Stran 1810 / Št. 28-29 / 20. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. oktober 2001, pred-
videni datum odločitve konec meseca julija.

16. Merila za ocenitev ponudb: za mle-
ko je merilo eno samo in sicer ponudbena
cena (100%), za mlečne izdelke pa sta me-
rili dve, in sicer 1. ponudbena cena (70%)
in 2. kvaliteta – senzorična ocena (30%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 110-1/01 Ob-47267
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) Vrsta in količina blaga: priklju-
ček Razdrto; notranja oprema za CP
Razdrto.

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

4. Kraj dobave: CP Razdrto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 1 mesec po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo
na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332.
Strokovne informacije posreduje Franc
Žagar, inž. grad. - Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
01/30-94-281, faks 01/30-94-231.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 20. 4. 2001 do
25. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 6.500 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 25. 5. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 5.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, sej-
na 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 650.000 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 24. 8. 2001. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 4. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponudnika je: naj-
nižja 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
13. 4. 2001.

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

Št. 836 Ob-47273
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva cesta 9,

2000 Maribor, Faks: 02/4713-157, e-mail:
kadri.dudvm@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
parnega kotla.

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

4. Kraj dobave: Dom upokojencev Da-
nice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000
Maribor.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: v tajništvu Do-
ma upokojencev Danice Vogrinec Maribor,
pri Mirjani Tacer, po enodnevni predhodni
najavi po faksu in priložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(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 ŽR št.
51800-603-31434, s pripisom “nabava
parnega kotla – javni razpis“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 28. 5. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: v tajništvo Doma upokojencev
Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9,
2000 Maribor. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj
– Ponudba“ in številka objave tega javnega
razpisa z navedbo predmeta javnega naro-
čila. Na hrbtni strani kuverte mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2001 ob 13. v sejni sobi Do-
ma upokojencev Danice Vogrinec Maribor.

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

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

– 50% pogodbene vrednosti v 30 dneh
po dobavi parnega kotla,

– 50% pogodbene vrednosti v 30 dneh
po prevzemu razpisanih del oziroma po za-
gonu parnega kotla, kar se potrdi z zapisni-
kom o delovanju kotla.

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:

– ustrezna dokazila, da ima ponudnik
ustrezne reference;

– da ima zadostne reference kadrov;
– da ni dal zavajajočih podatkov;
– da ponuja celoten obseg razpisanih

del;
– da je sposoben prevzeta dela izvesti

kvalitetno;
– da je sposoben celotni obseg del do-

končati v predvidenem roku;
– da sprejema plačilne pogoje;
– da bo predložil dokumentacijo za upo-

rabo opreme ponujenega parnega kotla v
slovenskem jeziku, skupaj s certifikati o var-
nosti in da je programska oprema v sloven-
skem jeziku;

– da bo izvedel razpisana dela po siste-
mu “ključ v roke“;

– da nudi garancijsko dobo za parni ko-
tel;

– da nudi servisiranje;
– da bo zagotavljal dele za parni kotel in

ostalo opremo po prenehanju izdelave na-
prave;

– da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno ga-
rancijo v višini 5 % ponudbene vrednosti;

– da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za do-

bro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10 % pogodbene vrednosti in jo bo predlo-
žil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval;

– da bo ponudnik dobil garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi v višini 10 %
pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo
bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni od zadnjega
dne za oddajo ponudb oziroma do podpisa
pogodbe.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– tehnične prednosti,
– servis,
– reference proizvajalca,
– obveznosti z rezervnimi deli,
– garancijska doba.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:
– Splošni del razpisne dokumentacije:

Goran Frangež, tel. 02/480-61-00, faks:
02/471-31-57.

– Tehnični del razpisne dokumentacije:
Andrej Hernja, tel. 02/654-31-33, faks:
02/654-31-34.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Dom upokojencev
Danice Vogrinec, Maribor

Ob-47282
1. Naročnik: Osnovna šola heroja Jane-

za Hribarja, Osnovna šola Toneta Šraja-Aljo-
še, Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola he-
roja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovna
šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas 4, 1385
Nova vas, Osnovna šola “Jožeta Krajca” Ra-
kek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava pisarniškega materiala in či-
stil ter papirne galanterije, v skupni ori-
entacijski vrednosti 11,823.300 SIT.

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

1. skupina: pisarniški material,
2. skupina: čistila in papirna galanterija.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo za ce-
lotno javno naročilo ali za posamezni skupi-
ni oziroma izdelke.

4. Kraj dobave: Osnovna šola heroja Ja-
neza Hribarja, Cesta Notranjskega odreda
32, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovna šola
Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas 4, 1385 No-
va vas, Osnovna šola “Jožeta Krajca” Ra-
kek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. julija
2001 do 31. decembera 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, Alen-
ka Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 23. maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-

mentacije je 5.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
0100-2001, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 23. maja 2001, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o. Ljub-
ljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. maja
2001, ob 11. uri, na naslovu Osnovna šola
heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija ni 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): vsa-
ka od naročnic bo z izbranimi ponudniki
sklenila pogodbo za določen čas, vzorec
pogodbe je del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. avgusta 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 5. junij 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: na-
ročnik bo ocenil ponudbe na podlagi na-
slednjih meril: cena 70 točk, strokovna pri-
poročila (reference) 30 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja,
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše,

Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek

Ob-47283
1. Naročnik: Osnovna šola heroja Jane-

za Hribarja, Osnovna šola Toneta Šraja-Aljo-
še, Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola he-
roja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovna
šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas 4, 1385
Nova vas, Osnovna šola “Jožeta Krajca” Ra-
kek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 46,515.600 SIT.

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

1. skupina: meso, mesni izdelki in ribe,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,

3. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-
ščice,

4. skupina: žito in mlevski izdelki,
5. skupina: sadje in zelenjava,
6. skupina: konzervirani izdelki,
7. skupina: zamrznjeni izdelki,
8. skupina: sadni sokovi in sirupi,
9. skupina: ostala živila.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

celotno javno naročilo ali za posamezne sku-
pine živil oziroma živila.

4. Kraj dobave: Osnovna šola heroja
Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega odre-
da 32, 1386 Stari trg pri Ložu, Osnovna
šola Toneta Šraja-Aljoše, Nova vas 4, 1385
Nova vas, Osnovna šola “Jožeta Krajca”
Rakek,  Partizanska  cesta  28,  1381
Rakek.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. julija
2001 do 31. decembra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, Alen-
ka Grabeljšek. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronka pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 23. maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
010-2001, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 23. maja 2001, do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o. Ljub-
ljana, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. maja
2001, ob 13. uri, na naslovu Osnovna šola
heroja Janeza Hribarja, Cesta Notranjskega
odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu.

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 Re-
publike Slovenije, morajo ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, pla-
čljivo na prvi poziv v višini 10% ponudbene
vrednosti. Bančno garancijo je potrebno
predložiti le v primeru, da je ponudbena
vrednost v kumulativi višja od 25 mio SIT.
Bančna garancija mora biti veljavna do 1.
julija 2001.
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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): vsa-
ka od naročnic bo z izbranimi ponudniki
sklenila pogodbo za določen čas, vzorec
pogodbe je del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. avgusta 2001, predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 5. junij 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo ocenil ponudbe na podlagi nasled-
njih meril: cena 60 točk, strokovna priporo-
čila (reference) 20 točk, odzivni čas za in-
terventna naročila 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Osnovna šola heroja Janeza Hribarja,
Osnovna šola Toneta Šraja-Aljoše,

Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek

Št. 09/01 Ob-47362
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-

vis skupnih služb Vlade Republike Sloveni-
je, Gregorčičeva ulica 27/a, 1000 Ljublja-
na, po pooblastilu Ministrstva za zunanje
zadeve.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva ulica 27/a, 1000
Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pohištvene opreme, zasto-
rov in talnih oblog za opremo rezidence
Veleposlaništva Republike Slovenije v
Bratislavi.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A – pohištvena oprema; sklop B –
zastori in talne obloge skupaj.

4. Kraj dobave: Ljubljana, montaža se
bo izvedla na objektu v Bratislavi.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 6.
2001 do 15. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Republika Sloveni-
ja, Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije, Gregorčičeva ul. 27/a, 1000 Ljublja-
na – Glavna pisarna, in sicer od dneva ob-
jave do vključno 18. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 11. uro do roka za oddajo ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 18. 5. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva ulica 27/a, 1000 Ljubljana –
Glavna pisarna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Grego-
rčičeva ulica 27/a, 1000 Ljubljana – sejna
soba, dne 18. 5. 2001 ob 9.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahteva-
na: bančna garancija po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.

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

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

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 zahtevami v
razpisni dokumentaciji naročnika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do vključno 30. 8.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. reference ponudnika: do 23 točk,
2. finančna sposobnost ponudnika: 5

točk,
3. certifikat kakovosti SIST EN ISO

9000: 5 točk,
4. ponudbena cena: do 100 točk,
5. splošni garancijski rok (daljši od za-

htevanega): do 4,8 točke.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva ul. 27/a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj
(tel. 01/478-18-32), in sicer od 20. 4.
2001 do vključno 18. 5. 2001 med 8. in
9.30.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Ob-47368
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, telefaks 01/2514-584,
elektronski naslov: Mf.Razpisi@mf-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja sledečih sklopov:
IV.A.I. osebni računalniki, IV.B.I. aplikacijski
strežniki in nadgradnja obstoječih IBM in
DELL strežnikov, IV.B.II. laserski tiskalniki.
Sprejemljivost ponudb se bo upoštevala tu-
di za sledeče podsklope: IV.A.I.1., IV.A.I.2.,
IV.A.I.3., IV.B.I.1., IV.B.I.2., IV.B.I.3.,
IV.B.I.4., IV.B.I.5. in IV.B.II.(v celoti).

4. Kraj dobave: lokacije naročnika v
Ljubljani.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 15. 8.
2001 do 14. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
finance, Služba za informacijsko tehnologi-
jo, III. nadstropje, soba št. 79, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana. Razpisna dokumentacija
s prilogami bo dosegljiva tudi na Internetu:
(http://www.mf-rs.org/razpisPC05.html).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do roka za
predložitev ponudb vsak dan od 10. do
12. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2001 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za finance, Služba
za informacijsko tehnologijo, III. nadstropje,
soba 79, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2001 ob 11.30, v učilnici Mi-
nistrstva za finance v poslopju Agencije za
plačilni promet, Cankarjeva 18, Ljubljana,
soba 21, visoko pritličje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv ali menica za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahtevana pisna dokazi-
la za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji, dodatni
pogoji, ki jih morajo izpolniti ponudniki so:

a) Zahtevani elementi (specifikacija opre-
me) ponudbe morajo biti urejeni po vrstnem
redu za sklope (točke) javnega razpisa na
katerih ponudnik ponuja opremo, kot so na-
vedeni v točki IV.

b) Ni izkazanih blokad žiro računa.
c) Razmerje med povprečno bruto me-

sečno plačo na zaposlenega in povprečno
bruto mesečno plačo v RS za 2000
(=191.669 SIT) ne sme biti manj kot 0,80.

d) Vsa oprema mora zadostiti minimal-
nim tehničnim zahtevam, ki so ocenjene z 1
točko (3. kolona).

e) Izpolnjevanje minimalnih servisnih za-
htev določenih v točki II.4.15.

f) Izpolnjevanje garancijskih pogojev.
g) Dobavni rok (šteje celotna dobava po

pogodbi) manj kot 46 dni.
h) Plačilni rok daljši kot 30 dni.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 22. 8. 2001, prevideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ne lastnosti ponujene opreme (utež 50%);
status ponudnika, kadrovske zmogljivosti,
njegovo finančno stanje in poslovne pove-
zave s področja ponudbe (utež 20%); ko-
mercialni pogoji (utež 20%); servisiranje po-
nujene opreme (utež 10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sklenitev pogodbe za celotni obseg
blaga je pogojna. V celoti se bo izvedla le,
če bodo na voljo predvidena proračunska
sredstva. Oznaka javnega razpisa je
“PC05-04.2001” .

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2001.

Ministrstvo za finance

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-47081
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Repu-

blike Slovenije, javni sklad.
2. Naslov naročnika: Poljanska 31,

Ljubljana, faks 01/471-05-03, tel.
01/471-05-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških in instalacijskih del
z zunanjo ureditvijo za dokončanje 36
stanovanj v stanovanjskem objektu v Kr-
škem.

(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 v naročilo.

4. Kraj izvedbe: Kovinarska ulica v Kr-
škem.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del: 12. 6. 2001, dokončanje del:
12. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Po-
ljanska 31, Ljubljana, zahtevek za razpisno
dokumentacijo: Milojka Blagus, dodatne in-
formacije Janez Vogelnik.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan

med 9. in 11. uro, do roka za oddajo po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša 30.000 SIT (DDV je vključen),
virmansko nakazilo na žiro račun naročnika
št. 50100-695-0062441, s sklicem na št.
00 7200-20010-matična številka podjetja.

Pri dvigu razpisne dokumentacije se mo-
ra prevzemnik razpisne dokumentacije izka-
zati z dokumentom (položnica, virman), iz
katerega bo razvidno plačilo razpisne doku-
mentacije.

Naročnik je davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana. Zapečatene ovojnice mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Javni
razpis – dokončanje 36 stanovanj v stano-
vanjskem objektu v Krškem – Ne odpiraj“.

Na hrbtni strani mora biti naslov po-
šiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2001 ob 13. uri, Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Po-
ljanska 31, Ljubljana, v sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
28,900.000 SIT, veljavna do 30. 6. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije in gradbeno pogodbo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): sklenitev po-
godbe za izvedbo naročila, kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. 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: ponudbe morajo biti
veljavne do 30. 6. 2001; predvidena odlo-
čitev o sprejemu ponudbe 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80 točk,
– rok za izvedbo 20 točk,
– posebne ugodnosti 20 točk,
– reference 15 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže

največjo vsoto točk na podlagi vrednotenja
po posameznih merilih, ki so podrobneje
obrazložena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: rok za informacije je do vključno
16. 5. 2001 pisno na faks 01/471-05-03,
pod šifro “Krško“.

Odgovore na vprašanja bo naročnik po-
sredoval pisno vsem ponudnikom, ki so pre-
jeli razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: (na podlagi tretjega odstav-
ka 18. člena ZJN): Uradni list RS, št. 87-88
z dne 29. 9. 2000, Ob-35912.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2001.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Št. 414-05-02/2001 Ob-47089
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Semič 14, 8333

Semič, tel./faks 07/30-67-083,
30-67-098, e-mail: obcina.semic@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste LC št. 370050
na odseku Gradnik–Krvavčji vrh. Oce-
njena vrednost del 40,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Gradnik – Krvavčji vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del:
19. 6. 2001, dokončanje del: 17. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Se-
mič, Semič 14, 8333 Semič, tel.
07/30-67-083, kontaktna oseba: Jože
Butala.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki poravnajo z virma-
nom na račun št. 52110-630-40318.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: torek, 22. 5. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič, oseba: Renata Bukovec – taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 22. 5.
2001  ob  12. uri,  v  sejni  sobi  Občine 
Semič.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti ban-
čno garancijo v višini 5% ponudbene vre-
dnosti in mora veljati 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb. Pri oddaji ponudbe mora po-
nudnik predložiti potrdilo banke o pridobitvi
bančnih garancij za izpolnitev pogodbenih
obveznosti v višini 10% ponudbene vredno-
sti in za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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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
še 60 dni od dneva odpiranja ponudb, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 5. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – 90%, reference – 5%,
finančna sposobnost ponudnika – 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: prva objava.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2001.

Občina Semič

Št. 414-05-03/2001 Ob-47090
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Semič 14, 8333

Semič, tel./faks 07/30-67-083, 30-67-098,
e-mail: obcina.semic@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: asfaltira-
nja in preplastitve občinskih cest in jav-
nih poti v Občini Semič v letu 2001.
Ocenjena vrednost del je 40 milijonov SIT.

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

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

4. Kraj  izvedbe:  območje  Občine  Se-
mič.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del: v
avgustu 2001, dokončanje del v oktobru
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Se-
mič, Semič 14, 8333 Semič, tel.
07/30-67-083, kontaktna oseba: Jože
Butala.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki poravnajo z virma-
nom na račun št. 52110-630-40318.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: sreda, 23. 5. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Semič, Semič 14,
8333 Semič, oseba: Renata Bukovec – taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo,
23. 5. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi Obči-
ne Semič.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je potrebno predložiti ban-
čno garancijo v višini 10% ponudbene vre-
dnosti in mora veljati šestdeset dni po dne-

vu odpiranja ponudb. Pri oddaji ponudbe
mora ponudnik predložiti potrdilo banke o
pridobitvi bančnih garancij za izpolnitev po-
godbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% ponudbene vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o
skupni izvedbi naročila, ki mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od odpiranja ponudb, predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
5. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: višina
ponudbene cene – 90%, reference – 5%,
finančna sposobnost ponudnika – 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v skladu z razpisno dokumentacijo.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: prva objava.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2001.

Občina Semič

Št. 00201-01/00 Ob-47091
1. Naročnik: Občina Cerkno.
2. Naslov naročnika: Cerkno, Platiše-

va ulica 9, 5282 Cerkno, tel.
05/37-34-640, faks 05/37-34-649,
e-mail: obcina@cerkno.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
zemeljskih plazov:

a) Vaupotič,
b) Kolednikar,
c) Žlep.
Ocenjena vrednost del:
a) 2,500.000 SIT,
b) 13,000.000 SIT,
c) 5,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja del ali sklo-

pov, obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: oddaja za vsa napisana dela po sklo-
pih a, b, c: ločeno.

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

4. Kraj izvedbe:
a) Vaupotič: Zakojca,
b) Kolednikar: Novaki,
c) Žlep: Jesenica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij–julij 2001.
7. (a) Naslov službe ali oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
kno, Platiševa 9, 5282 Cerkno, Janez Ru-
pnik, tel. 05/37-34-643.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo proti plačilu
15,000.000 SIT na žiro račun naročnika
št. 52020-630-7090, s pripisom: “razpi-
sna dokumentacija – plazovi“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 5. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerkno, Platiševa 9,
5282 Cerkno, s pripisom: “Ne odpiraj –
ponudba za sanacijo plazov“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 2001 ob 11.30, v prostorih Ob-
činske uprave občine Cerkno, Platiševa 9,
Cerkno.

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 najmanj 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene skupine, 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. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.

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 odločanja je 25. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudbe:
– višina ponudbene cene 60%,
– reference 20%,
– usposobljenost 10%,
– garancijski rok 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 9. 4. 2001.
Občina Cerkno

Št. 40310/00038/2001 0400 01 Ob-47104
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: zamenja-
va strešne kritine na strehah objektov
vrtcev (ocenjena vrednost 12,4 mio SIT),

– Vrtec Koroška vrata, enota Bresterni-
ca, Cesta na Gaj, Bresternica,

– Vrtec Pobrežje, enota Ob gozdu, Ob
gozdu 22, Maribor,

– Vrtec Tezno, Dogoška cesta 20, Mari-
bor.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: predvidena oddaja za vsak ob-
jekt posebej.

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

4. Kraj izvedbe: Maribor, Bresternica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del 1. 7.
2001, dokončanje del 1. 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 – Strehe”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 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: 21. 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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: 1. 7. 2001, 15. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2001.

Mestna občina Maribor

Št. 07-01-1471 Ob-47105
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine Maribor.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 6,

2000 Maribor, tel. 02/22-84-80, faks
02/252-21-22.

3. (a) Opis in obseg gradnje: fizična
pomoč pri arheoloških zaščitnih izkopa-
vanjih.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala več ponu-
dnikom po zaključnih sklopih.

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

4. Kraj izvedbe: na trasi AC Vučja vas
Beltinci, arheološko najdišče Pod kotom -
Cesta.

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

končanja ali čas izvedbe: 15. 5. 2001 do
31. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
jo je možno dvigniti v tajništvu zavoda Slom-
škov trg 6, 2000 Maribor, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro, dodatne informacije pa
je možno dobiti po tel. 02/22-84-833
(Branko Ramšak) ali GSM 041/699-387
(Ivan Tušek).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno dvigniti do izteka roka razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila za razpisno do-
kumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti trideseti dan od datuma od-
poslanja zahteve za objavo, do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za vasrtvo narave in kul-
turne dediščine Maribor, Slomškov trg 6,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudbe, na se-
dežu zavoda ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v navodilih za izdelavo ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v navodilih za izdelavo ponudbe.

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

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 navodilih za
izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po izteku roka za oddajo,
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 7 dni po odpiranju pondub.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v navodilih za izdelavo ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedeno v navodilih za izdelavo po-
nudbe.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2001.

Zavod za varstvo narave in
kulturne dediščine Maribor

Št. 3/2001 Ob-47106
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. 01/43-73-203.

3. (a) Opis in obseg gradnje: razširitev
upepeljevalnice.

(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: Javno podjetje Žale,
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
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: Javno podjetje
Žale, d.o.o., kontaktna oseba je Mateja Zu-
pančič, soba št. 10, Med hmeljniki 2, Ljub-
ljana, tel. 43-73-203, faks 43-73-203.

(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 14. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 20.000 SIT, ki jih zainteresirani po-
nudnik plača z virmanom na žiro račun št.
50103-601-23974 s pripisom JR/2001.

8. (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: 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 razširi-
tev upepeljevalnice” in številko objave v Ura-
dnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 5.
2001 ob 12. uri v sejni sobi št. 17 na sede-
žu naročnika, Med hmeljniki 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija 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
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 6. 2001, 25. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
predplačilo.
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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: 10. 4. 2001.

Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 41405/00023/2001 0400 01 Ob-47107
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov  naročnika:  Ul.  heroja  Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev Mariborske knjižnice na Rotovškem
trgu 2, Maribor – gradbena, obrtniška in
instalacijska dela (ocenjena vrednsot 23 mio
SIT).

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

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

4. Kraj izvedbe: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del 2. 7.
2001, dokončanje del 29. 9. 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 je Jolanda Bizjak,
tel. 02/22-01-314.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb (razen v sobotah, nedeljah in
praznikih).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na ŽR
št. 51800-630-25505 v višini 5.000 SIT z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis – Mariborska knjižnica”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 340/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2001, ob 10.30, 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: 25. 7. 2001, 1. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2001.

Mestna občina Maribor

Št. 344-04-3/01-34 Ob-47108
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem,
faks 02/870-5541.

2. Naslov naročnika: Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem, tel.
02/870-55-10, faks št. 02/870-55-41.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija krožne ceste za mestno četrt
na Čečovju LC 350010, v dolžini 500 m
II. faza.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem,
naselje Čečovje.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 25. 7.
2001, dokončanje najkasneje 1. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Rav-
ne na Koroškem, Oddelek za KCG, (1.
nadstropje), Ravne na Koroškem 2390,
kontaktna oseba je Rajko Hovnik tel.
02/870-55-35.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 10. ure, vključno do 10. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati s potrdi-
lom o plačilu materialnih stroškov v višini
10.000 SIT na račun naročnika, žiro račun
št. 51830-630-25601, s pripisom “za re-
konstrukcijo krožne ceste za mestno četrt
Čečovje”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 14. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5, 2390 Ravne na koroškem,
oddelek za KCG.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 11. uri, sejna soba
(pritličje levo) Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova 5.

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

ceptni nalog za resnost ponudbe, ter za
pravočasno in dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti ponudbe v višini 10% vrednosti del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
ločilih 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): skla-
dno z Zakonom.

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: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk,
– reference in dosedanje izkušnje na-

ročnika z ponudnikom: 30 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: zapečatene kuverte morajo biti jav-
no označene z napisom: “Ponudba – ne
odpiraj” in številko objave javnega naročila
v Uradnem listu RS z navedbo predmeta
naročila.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2001.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 34406/1/2001 Ob-47109
1. Naročnik: Občina Cerknica.
2. Naslov naročnika: C. 4. maja 53,

1380 Cerknica, tel. 01/709-06-10.
3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrže-

vanje gozdnih cest na območju Občine
Cerknica v letu 2001 v predvideni vre-
dnosti 10,800.000 SIT, z možnostjo poda-
ljšanja.

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

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

4. Kraj izvedbe: Območje občine Cerk-
nica.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek del: po
dogovoru in v skladu z razpoložljivimi sred-
stvi; dokončanje del: dela se bodo izvajala
po letnem planu vzdrževanja gozdnih cest
za leto 2001, po naročilu ZGS-OE Postoj-
na, zaključek del rednih in občasnih
vzdrževalnih del je 30. 11. 2001, dela na
odvodnjavanju, na objektih in cestni signa-
lizaciji se morajo zaključiti do 15. 10.
2001, zimsko vzdrževanje se opravlja do
21. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Cer-
knica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica –
Mlinar Samo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 11. 5. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Cerknica, C. 4. maja
53, Cerknica. Ponudba mora biti zapeča-
tena in označena: “Ne odpiraj – javni raz-
pis za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Cerknica za leto
2001.”

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 12. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od prejema obra-
čunske situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim
izvajalcem del.

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: 1. 7. 2001, 22. 5.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence in strokovna usposobljenost za po-
dročje in obseg razpisanih del, ponudbene
cene na enoto, strojne in delovne kapacite-
te, plačilni roki in možnosti ter pogoji more-
bitnega odloga plačila, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti. Komisija bo uporabila na-
slednje merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika za izvedbo razpisanih del: reference
30%, cena 60%, kreditiranje 10%. Za vzdr-
ževanje gozdnih cest v kompleksih državnih
gozdov lahko dosedanji izvajalci ostalih del
(sečnje, spravila, gojitveno-varstvenih del) v
teh gozdovih uveljavljajo prednostno pravi-
co (17. člen Zakona o SKZG – Ur. l. RS, št.
10/93 in 1/96).

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Občina Cerknica

Št. 192369 Ob-47110
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

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

2a, tel. 03/4201-000, faks 03/54-85-023.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

gradbenih del in elektroinstalacij – RTP
110/20 kV Brežice, stikališče 20 kV.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora zajemati vse
sklope.

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

4. Kraj izvedbe: Brežice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
podpisu pogodbe.

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. 03/42-01-477, 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: 24. 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: 24. 5. 2001 ob 9. uri.

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

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): po-
nudnik predloži pravni akt o skupni izvedbi
naročila.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., pri
Alojzu Maček, univ. dipl. inž. tel.
42-01-349.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Elektro Celje, d.d.

Št. 01/320008 Ob-47140
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: druga
etapa prve faze GOI del izgradnje drsali-
šča Zalog.

(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: Ljubljana, Hladilniška 36.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 120 dni po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ljubljana, OPVIŠ, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana, kontaktna oseba je Boštjan Do-
linšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: prihodki organov mesta
Ljubljane, žiro račun 50100-630-810108,
v znesku 10.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. maj 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Od-
delek za predšolsko vzgojo, izobraževanje
in šport, Trubarjeva 5, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. maj 2001 ob 11. uri, Služba za
šport, Trubarjeva 5.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije, navedene v razpisni doku-
mentaciji.

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): /

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: v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 64000-04/2001 Ob-47143
1. Naročnik: Občina Sveta Ana.
2. Naslov naročnika: Občina Sveta Ana,

Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
tel 02/703-20-07, faks 02/703-30-21.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija podstrešja na Osnovni šoli Sve-
ta Ana I. faza.

Ocenjena vrednost del je 28,000.000
SIT.
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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: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: Sveta Ana 14.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: julij-avgust (šol-
ske počitnice).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sveta
Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, tel. 02/703-20-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doko-
mentacijo se lahko zahteva od dneva obja-
ve razpisa, vsak dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 5.950
SIT (z DDV) na žiro račun naročnika št.
51850-630-26042 sklic 71410001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je
potrebno  predložiti  do  23. 5. 2001  do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17,
2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2001 ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Sveta Ana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni po dnevu odpiranja ponudb, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 31. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Občina Sveta Ana

Št. 04/01 Ob-47144
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, tel. 01/588-92-02,
telefaks 01/588-94-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: pleskar-
ska vzdrževalna dela.

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

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

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70 in 62,
1000 Ljubljana.

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

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju dveh let po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, oddelek nabave in skla-
dišča, II. nadstropje, soba 215. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahte-
vo po faksu 01/588-94-09 ali po elektron-
ski pošti na naslovu: dusan.jazbinsek@ener-
getika-lj.si. Kontaktna oseba je Dušan Jaz-
binšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro do vključno datuma odpi-
ranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437 s skli-
cem na št. SPS-04/01. Vplačilo je možno
tudi na blagajni Energetike Ljubljana, Verov-
škova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 5. 2001
do 10. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudbe bo 21. 5.
2001 ob 12. uri, na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po opravljenih delih v skladu
s pogodbo.

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: finančno stanje, referen-
čna lista kadrov, rok plačila oziroma v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
8. 6. 2003, odločitev do 8. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost naročila – 55%,
– reference – 10%,
– število zaposlenih – 5%,
– gradbeni oder – 5%,
– izvajanje del – 5%,
– dvižna košara – 5%,
– naprava za peskanje – 5%,
– izpiranje z visokotlačnimi čistilci – 5%,
– rok plačila – 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 4. 2001.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 01/320016 Ob-47146
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: GOI dela

pri protipotresni obnovi Viškega vrtca eno-
ta Skapinova, Skapinova 2, 4, Ljubljana.

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

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

4. Kraj izvedbe: Viški vrtec, enota Ska-
pinova, Skapinova 2,4, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001
do 31. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo na na-
slovu: MOL, Oddelek za predšolsko vzgojo
izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, III. nad-
stropje, soba 26, Ljubljana. Kontaktna ose-
ba je Verena Vesel, tel. 42-65-907, faks
42-65-908.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovni
dan od 10. do 12. ure do 21. maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun
50100-630-810108, sklic na številko
121-21200.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene do 30. maja
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo izobraževanje in šport, Trubarjeva 5,
III. nadstropje, soba 26, Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, ponudba za
GOI dela pri protipotresni obnovi Viškega
vrtca enota Skapinova, Skapinova 2,4, Ljub-
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ljana”. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 30.
maja 2001 ob 12.15, na naslovu: MOL,
Oddelek za predšolsko izobraževanje in
šport, Trubarjeva 5, III. nadstropje, soba
23, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v vre-
dnosti 5% od ponudbene vrednosti.

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): /

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: 40 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 34400-0001/01 Ob-47147
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
Naslov naročnika: Občina Ivančna Go-

rica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica,
tel./faks 01/787-76-97.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno in
ročno asfaltiranje posameznih odsekov
cest, ter postavljanje prometne signali-
zacije.

(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 Ivan-
čna Gorica.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 6.
2001, konec 31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Ivančna Go-
rica, Referat za komunalne zadeve, Jereb
Tone, oziroma tajništvo Tatjana Markelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
18. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR
50130-630-810293.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2001 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokol-
ska 8, Ivančna Gorica, tajništvo. Po pošti
poslane ponudbe na naslov do 21. 5. 2001
do 8.30. Kuverta mora biti zaprta in zapeča-
tena ter označena “Ne odpiraj, ponudba,
asfaltiranje 2001”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2001 ob 9. uri, na Občini Ivančna
Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
finaciranja so navedeni v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do 31. 8. 2001, predviden datum
odločitve sprejema je 5. 6. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokrivanje stroškov
pogodbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice zahtevati odškodni-
no iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2001.

Občina Ivančna Gorica

Št. 40501-4/01-34 Ob-47157
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Občina Domžale,

Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.
72-42-022, faks: 72-14-005.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
talne signalizacije na občinskih cestah.

4. Kraj izvedbe: območje občine Dom-
žale.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek po pod-
pisu pogodbe, pogodba se sklepa za ob-
dobje 2 let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dom-
žale, Savska c. 2, Domžale, pri Tonkli Pri-
možu.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 1.000 SIT se na-
kaže na ŽR Občine Domžale št.
50120-630-810230 s pripisom “javni
razpis“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2001 ob 16. uri na Občini
Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, Konfe-
renčna soba I. nadstropje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, če so
zahtevana: /

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: opcija 60 dni po odpi-
ranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 90 točk,
– reference: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Primož Tonkli, Občina Domžale, Sav-
ska 2, Domžale, tel. 7242-022.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Občina Domžale

Št. 40301/002/ 2001 Ob-47167
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02-88-121-19.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-

ja prve osnovne šole Slovenj Gradec –
2. faza.

(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: Slovenj Gradec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 16. 6. 2001,
30. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dvig razpisne
dokumentacije – vložišče, Tanja Meh, do-
datne informacije oddelek za gospodarje-
nje z občinskim premoženjem, Branko Ma-
lek, tel. 02/88-121-46.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure do 15. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.570 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51840-630-25638.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 5. 2001
do 13. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska 5, Slovenj Gradec, vložišče,
soba 111.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
Mestne občine Slovenj Gradec.

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

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

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

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: veljavnost do 30. 6.
2001, sklep o izbranem ponudniku do
30. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, reference 30%, solventnost 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 78 Ob-47168
1. Naročnik: Občina Ruše.
2. Naslov naročnika: Trg vstaje 11,

2342 Ruše, tel. 02/669-0652, faks
02/669-0654.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
kanalizacije za meteorne in odpadne vo-
de v naselju Bezena v Občini Ruše –
dokončanje I. faze in izgradnja II. faze.

Ocenjena vrednost del je 95,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: od-
daja vseh del skupaj.

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

4. Kraj izvedbe: območje naselja Beze-
na v Občini Ruše.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 30 dni po podpi-
su pogodbe do predvidoma 31. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ru-
še, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, vložišče;
dodatne informacije Vladimir Krajcer, tel.
02/669-0652 in Tanja Kocjan, tel.
02/669-0657.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure
(od objave do roka za oddajo ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek v višini
10.000 SIT na ŽR Občine Ruše, št.
51800-630-25552 s pripisom “za razpisno
dokumentacijo Izgradnja kanalizacije za me-
teorne in odpadne vode v naselju Bezena v
Občini Ruše – dokončanje I. faze in izgrad-
nja II. faze“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ruše, Trg vstaje 11,
2342 Ruše, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 5. 2001 ob 9.30, sejna soba Občine
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe – plačljiva
na prvi poziv v višini 5% od vrednosti razpi-
sanih del, trajanje garancije je 90 dni od
datuma oddaje ponudbe.

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 / 50% v
letu 2001 in 50% v letu 2002.

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: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 30. 7. 2001, sklep
o izbiri bo izdan predvidoma do 8. 6. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Občina Ruše

Ob-47199
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: preuredi-
tev foyerjev, ki obsega:

– spodnji, vhodni foyer z garderobo,
– srednji foyer s točilnim pultom,
– stranski foyer, ki predstavlja prehod iz

srednjega foyerja v dvorano,
– zgornji foyer z vhodom v zgornji del

dvorane.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: predvidena je oddaja del v ce-
loti.

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

4. Kraj izvedbe: naročnik.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka ali do-

končanja ali čas izvedbe: od 18. junija do
25. avgusta 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 20. 4. do
15. 5. 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 treba
predložiti ponudbo: do 18. 5. 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 preureditev foyerjev“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 18. 5. 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).

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: sredstva
proračunskega porabnika.

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. 7. 2001; odločitev o ponudbi predvido-
ma 5. 6. 2001.

15.Merila za ocenitev ponudb:
– cena izdelave 30%,
– estetske in funkcionalne lastnosti, ga-

rancija dobav 25%,
– datum začetka in zaključka del 25%,
– kakovost izdelave – reference 15%,
– garancija 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 4. 2001.
Mestno gledališče ljubljansko

Ob-47213
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. Celje.

2. Naslov naročnika: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27, 3000 Celje, Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
03/425-33-11, faks 03/425-33-60.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
plinovoda Zg. 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 11. 6. 2001
do 31. 7. 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 Fider-
šek – za razpisno dokumentacijo.

Kontaktne osebe za dodatne informaci-
je: Posinek Primož, tel. 03/425-33-21, Ja-
nez Bromše, tel. 03/425-33-23, Andrej Ma-
rinček, tel. 03/425-33-20. Ponudniki lah-
ko zahtevajo dodatne informacije o javnem
naročilu pisno najkasneje do 5 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb. Od-
govori 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 izgradnjo plinovoda Zg. Hudinja.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 5.
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: po-
nudnk mora k ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na
prvi poziv, v višini 1,000.000 SIT, z veljav-
nostjo do 30. 6. 2001. Ponudnik mora v
ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi iz-
javo 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.

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: ponudnik mora navesti
podizvajalce in področje dela, ki ga bo po-
samezen podizvajalec izvajal ter dokazila o
njihovi usposobljenosti za ta dela, kot to
velja za ponudnika.

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 25. 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 spre-
membe fizičnega in vrednostnega obsega
javnega naročila z ozirom na razpoložljiva
denarna sredstva ali zaradi drugih vzrokov
in spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti
od javnega 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 sestav-
ni del tehničnega dela razpisne dokumen-
tacije,

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: 13. 4. 2001.

Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,

Energetika Celje, j.p., d.o.o.

Št. 1/5-55/2001 Ob-47259
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vrhni-

ka d.d.
2. Naslov naročnika: Pot na Tojnice 40,

1360 Vrhnika, tel. 01/75-05-062, faks
01/755-20-13, e-pošta: kpv.goran@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: hali za
zorenje in skladiščenje komposta.

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

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

4. Kraj izvedbe: Vrhnika - Tojnice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij do oktober
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunalno podjetje
Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhni-
ka, Goran Pivk inž. geod., Slavica Jevšek.

(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: 5.000 SIT z virmanom na
račun št. 50110-601-29177.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Vrhnika
d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 5. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Vrhnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% vrednosti ponud-
be, za čas veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.

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 razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 4. 6. 2001, 5. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 10%, garancija 5%, plačilni
pogoji 15%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: .

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Komunalno podjetje Vrhnika d.d.

Št. 110-1/01 Ob-47270
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: A1 Šentilj
- Koper, odsek Slovenska Bistrica - Slo-
venske Konjice, viadukt Vrhole - sanaci-
ja desnega objekta VA076.

(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: /
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4. Kraj izvedbe: viadukt Vrhole.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok začetka del
je 1. 10. 2001, rok dokončanja del 15. 5.
2002.

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, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332. Strokovne informacije po-
sreduje Janez Kalan, univ. dipl. inž. grad. -
Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana,
Einspielerjeva 6, tel. 01/30-94-230, faks
01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 20. 4. 2001 do
23. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 80.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma 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 23. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5.
2001 ob 10. uri na naslovu Ljubljana, v
veliki dvorani Ministrstva za promet in zve-
ze, Langusova 4, I. nadstropje.

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 9,200.000 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 12. 10. 2001. Datum odlo-
čitev o sprejemu ponudbe je 2. 7. 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: prednodni razpis je bil ob-
javljen dne 16. 3. 2001, Ur. l. RS, št.
19/2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
13. 4. 2001.

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

Št. 17/01 Ob-47275
1. Naročnik: Občina Ljubno.
2. Naslov naročnika: 3333 Ljubno ob

Savinji, Cesta v Rastke 12, e-mail: obcina
ljubno@siol.net, faks 03/584-14-15, tel.
03/839-17-70.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija ceste Fluderski most – Ročnik s
sanacijo Fluderskega mostu, ki obsega:

– modernizacijo obstoječe makadamske
ceste v dolžini 2120 m v asfaltno cesto
širine 3 m,

– sanacijo obrežnih opornikov mostu vi-
šine 8,3 m z novimi obložnimi betoni in si-
dranje le teh v obstoječo kamnito konstruk-
cijo ter kompletno zamenjavo obstoječe pre-
kladne konstrukcije z monolitno AB ploščo
(40 m2).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala enemu
ponudniku (za vse skupaj), ali pa dvema
ponudnikoma (po posameznem sklopu).

Obseg sklopov:
1. modernizacija ceste,
2. sanacija mostu.
(c) Podatko o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ljubno ob Savinji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 6.
2001 do 1. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Navor, d.o.o.,
Ulica XIV.divizije 12, 3000 Celje, Nataša
Rovan-Gračner – vodja JN.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 15.000 SIT z virmanom na TRR. št.
02234-0013743784, pri NLB, d.d., za Na-
vor, d.o.o., pred dvigom dokumentacije, s
pripisom “Modernizacija ceste Ljubno“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, 3333 Ljubno ob Savinji.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 5. 2001 ob 13. uri; Občina Ljubno –
sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v vrednosti 5 mio SIT, če ponu-
dnik ponuja oba sklopa, oziroma bančna ga-
rancija v vrednosti 2,5 mio SIT, za en sklop.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: z me-
sečnimi situacijami v min. brezobrestnem
valutnem roku 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 7. 2001; 1. 6.
2001.

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

Merila: cena (70%), plačilni pogoji (15%),
rok izvedbe (5%), reference (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kompletna tehnična dokumentacija
je na ogled pri investitorju Občina Ljubno,
cesta v Rastke 12, Ljubno.

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

18. Datum odposlanja zahtevka za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Občina Ljubno

Št. 9/01 Ob-47313
1. Naročnik: Občina Velike Lašče.
2. Naslov naročnika: Levstikov trg 1,

1315 Velike Lašče.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

(priprava) cest do asfaltiranja v Občini
Velike Lašče v letu 2001.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po sklopih ni predvide-
na, ponudba mora zajemati vse sklope.

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

4. Kraj izvedbe: območje občine Velike
Lašče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
21. 5. 2001, dokončanje del 30. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče,
Majda Zidar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
16. 5. 2001 od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT za razpisno do-
kumentacijo ponudniki poravnajo z virma-
nom na račun št. 50101-630-810155.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 5. 2001 do
10. ure.

(b.) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Velike Lašče, Levsti-
kov trg 1, 1315 Velike Lašče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 5. 2001 ob 11. uri v prostorih
občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, Velike
Lašče.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT za čas veljavnosti ponudbe.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati še 60 dni od odpiranja ponudb,
datum odločitve o sprejemu ponudbe
24. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so: ponudbena cena, plačilni pogoji, refe-
rence na področju nizkih gradenj (podro-
bneje v razpisni dokumentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2001.

Občina Velike Lašče

Ob-47314
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. (a) Opis in obseg gradnje: posodo-

bitev občinskih cest v Občini Mislinja –
gradbena in asfalterska dela:

– lokalna cesta Dovže–Razborca v dol-
žini 1000 m,

– lokalna cesta Srednji Dolič–Paka v dol-
žini 1200 m,

– lokalna cesta Mislinja–Tolsti vrh v dol-
žini 300 m.

Ocenjena skupna vrednost vseh del zna-
ša 55 mio SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddajala bodisi
po posameznih sklopih (asfalterska dela lo-
čeno od gradbenih del) ali v celoti glede na
prispele ponudbe.

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

4. Kraj izvedbe: Občina Mislinja.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
predvidoma 11. 6. 2001, dokončanje del
10. 8. 2001, oziroma v skladu s sklenjeno
pogodbo.

7. (a) Naslov službe ali oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Misli-
nja, Občinski urad, Šolska cesta 34, Misli-
nja, kontaktna oseba: Drago Pogorevc,
u.d.i., tel. 02/88-56-081.

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

mentacijo je možno zahtevati vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, plačljivo na
ŽR Občine Mislinja, št. 51840-630-25643
s pripisom “razpisna dokumentacija – ceste
2001”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mislinja, Šolska cesta
34, 2382 Mislinja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 5. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 4 mio SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): sklenitev grad-
bene pogodbe za celoto ali posamezni sklop,
kolikor se bodo dela oddala po sklopih.

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

14. Datum, do katerega mora biti ve-
ljavna ponudba in predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe: 60 dni od odpi-
ranja ponudb, v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odstopi
od pogodbe zaradi finančnih in drugih raz-
logov. Ponudniki nimajo pravice do odško-
dnine iz tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Občina Mislinja

Št. 352-01-35/00-3 Ob-47315
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,

5000 Nova Gorica, faks 05/30-21-233, tel.
05/335-01-11.

3. (a) Opis in obseg gradnje: postavi-
tev vodnjaka na Trgu J. Srebrniča v Sol-
kanu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: navedeno v razpisni dokumentaciji.

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

4. Kraj izvedbe: Solkan.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 7.
2001, dokončanje po terminskem planu,
razvidnem v razpisni dokumentaciji, najka-
sneje pa do 17. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Marjan Jug,
dipl. inž. gradb., tel. 05/335-01-33.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 5. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 5. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 5. 2001 ob 13. uri, steklena dvorana
Mestne občine Nova Gorica.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati 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: 7. 9. 2001, 6. 6.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2001.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 3/4 Ob-47317
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808, e-ma-
il: nevenka.g@email.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mrliške vežice v Viševku in ureditev na-
selja Viševek.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava PID
dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Viševek.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del v
mesecu juniju 2001, dokončanje del v me-
secu maju 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Nevenka Glažar inž. grad., tel.
01/70-57-808.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50160-630-810337 Občina Loška dolina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Loška dolina Cesta No-
tranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Loška dolina.

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

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

javo: 13. 4. 2001.
Občina Loška dolina

Št. 3/3 Ob-47335
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808, e-ma-
il: nevenka.g@email.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
in izgradnja centralne čistilne naprave v
Starem trgu.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava PID
dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Stari trg pri Ložu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del v
mesecu juniju 2001, dokončanje del v me-
secu septembru 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Nevenka Glažar inž. grad., tel.
01/70-57-808.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50160-630-810337 Občina Loška dolina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Loška dolina Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Loška dolina.

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 odpošiljanja zahteve za ob-

javo: 13. 4. 2001.
Občina Loška dolina

Št. 403-09-6/2001-1800 Ob-47359
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto; faks 07/3939-212,
e-mail: danicaoklescen@novomesto.si;
07/39-39-216.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev učilnic za potrebe 9-letke v Osnovni
šoli Center.

(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: izvedba del
po predhodno izdelanem PZI projektu.

4. Kraj izvedbe: Seidlova 7, Novo me-
sto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 6.
2001, dokončanje 10. 8. 2001.

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

cijo in dodatne informacije: MO Novo me-
sto, Služba za investicije, Seidlova c.1, No-
vo mesto, Danica Okleščen.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 10. uro, vključno do 9. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. ŽR
52100-630-40115 s pripisom “Razpisna
dokumentacija OŠ Center”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova c.1, 8000 Novo mesto, Služba za
investicije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 5. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
MO Novo mesto na Seidlovi c. 1 v Novem
mestu.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 700.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa oziroma situacije je min. 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.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja, podrobneje je določe-
no v razpisni dokumentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(90%), plačilni pogoji (5%), reference (5%);
podrobneje je obrazloženo v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Mestna občina Novo mesto

Št. 3/1 Ob-47363
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808, e-ma-
il: nevenka.g@email.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
III. faze OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari
trg – predmetna stopnja.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava PID
dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Stari trg pri Ložu.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del v
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mesecu juniju 2001, dokončanje del v me-
secu juliju 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Nevenka Glažar inž. grad., tel.
01/70-57-808.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50160-630-810337 Občina Loška dolina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 5. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Loška dolina.

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: Uradni list RS, št. 45 z dne
12. 6. 2001.

18. Datum odpošiljanja zahteve za obja-
vo: 17. 4. 2001.

Občina Loška dolina

Št. 3/1 Ob-47364
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808,
e-mail: nevenka.g@email.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adapta-
cijo objekta Cesta 19. oktobra v Ložu
(muzej) za potrebe neprofitnih stano-
vanj.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava PID
dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Lož.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del v
mesecu juniju 2001, dokončanje del v me-
secu juliju 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Nevenka Glažar inž. grad., tel.
01/70-57-808 od 8. do 9. ure.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50160-630-810337 Občina Loška dolina.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 5. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Loška dolina.

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

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

javo: 17. 4. 2001.
Občina Loška dolina

Št. A-3/01 Ob-47365
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. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
drsnih vozišč na območju RS.

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

Ponudnik lahko ponudi izvedbo enega
ali več sklopov, in sicer:

I. sklop Cerknica-Bloška polica,
II. sklop Novo mesto (Revoz)-Metlika,
III.sklop Dolenjske Toplice-Podturn,

IV.sklop Štorje-Štanjel.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: G2-105 Novo mesto

(Revoz)-Metlika, R1-212 Cerknica-Bloška
polica, R3-733 Vavta vas-Dolenjske Topli-
ce-Podturn, R3-620 Štorje-Štanjel.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 75 dni od skleni-
tve pogodbe.

7. (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: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 14. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28.5. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija-Ministrstvo
za promet-Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 5.
2001 od 9. uri v veliki sejni dvorani I. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT, je potrebno priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe, ki mora
glasiti na 3% vrednosti javnega naročila in
jo naročnik lahko unovči v dobro računa
proračuna RS, št. 50100-630-10014; če
vrednost javnega naročila ne presega zgo-
raj navedene vrednosti, garancije ni potre-
bno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republika Slovenije.

12. 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 iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do skle-
nitve pogodbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.
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16. 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-Di-
rekcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2001

Direkcija RS za ceste

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila sto-

ritev po odprtem postopku za izdelavo pro-
jektne dokumentacije za pridobitev lokacij-
skega dovoljenja za objekte predelave lo-
čeno zbranih bioloških odpadkov projekta
CEGOR, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46881, stran
1737, se v 3. točki Obseg izdelave projek-
tne dokumentacije, peta alinea popravi in
se pravilno glasi:

– izdelava investicijskega programa in
študije izvedbe nameravane investicije.

Uredništvo

Popravek
Št. 260-6/01-5 Ob-47336

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku iz varstva pri de-
lu in higiene, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46862,
se:

– datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbe iz 9.a točke popravi in se
pravilno glasi: 14. 5. 2001 do 10.30.

– datum in čas odpiranja ponudb iz
10. točke popravi in se pravilno glasi: 14. 5.
2001 ob 11. uri.

Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Popravek
Št. 35103-9/99 Ob-47340

V javnem razpisu po odprtem postopku
za idejno in projektno dokumentacijo za te-
lovadnico Osnovne šole Gorje, IP, PGD,
PZI, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
25/01, pod št. 35103-9/99, Ob-46351,
se 15. (a) točka popravi in se pravilno glasi:

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-

mi rezervirana za posebno dejavnost: “dela
lahko izvede le unig ali udia, ki mora biti
pooblaščeni inženir pri IZS.

Občina Bled

Popravek
Ob-47367

V javnem razpisu za izdelavo strokovnih
podlag in besedil podzakonskih predpisov
na podlagi Zakona o varnosti v železniškem
prometu (Ur. l. RS, št. 85/00), objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001,
Ob-46333, se 9.(a) točka popravi in pravil-
no glasi:

9.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 4. 2001 do 8.30.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Št. 179/2001 Ob-47084
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-2186.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem zunanjih
prevozov v skupni enoletni vrednosti ca.
40,000.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
posamezni sklopi:

a) sklop A: kombi za prevoz oseb (8+1),
ca. 26,000.000 SIT,

b) sklop B: kombi furgon (za prevoz to-
vora skupne mase do 3,5 t ca. 2,000.000
SIT;

c) sklop C: kamion do 5 t nosilnosti za
prevoz tovora ca. 3,000.000 SIT,

d) sklop D: mali avtobus za prevoz oseb
in prtljage do 25 sedežev ca. 9,000.000
SIT.

5. Kraj izvedbe: prevozi po Sloveniji in
tujini.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe na podlagi sprotnih naročil naročni-
ka za obdobje 12 mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: RTV Slove-
nija, Avtopark, Marko Černe, faks
01/475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 4. 2001
do 7. 5. 2001, ob predložitvi dokazila o
plačilu in enodnevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun pri APP
Ljubljana, št. 50101-603-45036, sklic na
št. 00-51-634-566 z oznako razpisa (št.
179/2001).

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 15. 5. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj – za razpis št.
179/2001. Na kuverti mora biti naveden
polni naslov ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 5. 2001 ob 10. uri na Kolodvor-
ski 2 v Ljubljani.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% SIT od vrednosti
razpisa oziroma od posamezne vrednosti
blagovnega sklopa za katerega se bo ponu-
dnik javil.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30-dnevni odlog plačila.

13. 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.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da zagotavlja ustrezne
tehnične in kadrovske kapacitete za prevoz
oseb in tovora ter, da bo izvajal prevoze tudi
po posebnih zahtevah naročnika v skladu z
zahtevami 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: 17. 6. 2001, oziroma
do podpisa pogodbe.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ekonomska cena: (90% delež). Naju-

godnejša neto cena z vključenimi popusti
ter vključenim DDV, in sicer po naslednjih
podkriterijih:

– cena najema vozila na uro do osmih
ur 5%,

– cena za celodnevni najem do 300 km
(do 24 ur) 90%,

– cena za prevoženi kilometer nad 300
km 5%.

2. Čas odloga plačila (10% delež), in
sicer:

– čas odloga plačila minimalno 30 dni
0%,

– čas odloga plačila nad 30 dni (odvisno
od časa odloga plačila) 0-10%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si tudi pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega od ponudnikov v primeru,
da ne prejme ustreznih ponudb. Tudi v tem
primeru ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

JZ RTV Slovenija
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Št. 321-00-1/01 Ob-47129
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Naslov naročnika: Občina Bohinj, Tri-

glavska c. 35, 4264 Boh. Bistrica, e-mail:
obcina@bohinj.si, tel. 04/577-01-00, faks
04/572-18-64.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: redna vzdrževal-
na in sanacijska dela na gozdnih cestah
na področju Občine Bohinj v letih 2001,
2002 in 2003, sklic na 1. kategorijo stori-
tev: storitve vzdrževanja in popravila.

Vrednost naložbe v letu 2001 je
18,410.000 SIT, vrednosti naložbe v letu
2002 in 2003 pa bodo določene v okviru
proračunskih sredstev občine, planiranih v
višini ocenjenih prihodkov za ta namen (pri-
stojbine za vzdrževanje gozdnih cest in pro-
računska sredstva RS).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbe ni mogoče deliti na posamezne
sklope.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Bo-
hinj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto po
razpisni dokumentaciji.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek in ob-
seg del je po dogovoru in v skladu z razpo-
ložljivimi sredstvi, zaključek del je 31. 12.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
gozdove Slovenije, OE Bled, Ljubljanska
c. 19, 4260 Bled, kontaktna oseba Andrej
Klinar, univ. dipl. inž. gozd., Odsek za goz-
dne prometnice, tel. 04/575-03-00, faks
04/574-10-69.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, po predhodnem dogovo-
ru s kontaktno osebo javnega naročila, Kli-
nar Andrej, univ. dipl. inž. les., tel.
04/575-03-00, faks 04/574-10-69.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT z virman-
skim nalogom ali položnico na ŽR Zavoda
za gozdove Slovenije, številka
50106-603-54908, s pripisom: razpisna
dokumentacija za redna vzdrževalna in sa-
nacijska dela na gozdnih cestah na podro-
čju Občine Bohinj v letih 2001, 2002 in
2003.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: štirideseti dan od
dneva, ko je naročnik odposlal zahtevo za
objavo tega javnega razpisa, do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bohinj, sprejemna pi-
sarna, Triglavska c. 35, 4264 Bohinjska
Bistrica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 5. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Bohinj.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva akceptni nalog v
višini 10% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati do izbire ponudnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo po potrjenih situacijah v roku 60 dni,
sklic na Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2000.

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 o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, ki mora biti registrirana
in izpolnjevati pogoje v skladu z razpisno
dokumentacijo in odredbo o obvezni vsebi-
ni razpisne in ponudbene dokumentacije.

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: ZJN.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do datuma odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: celovi-
tost ponudbe, reference s področja razpi-
sanega dela, usposobljenost ponudnika za
realizacijo ponudbenih del, cene po enoti
mere, strojne in delovne kapacitete, plačilni
pogoji, fiksnost cen, garancijski rok in dru-
ge ugodnosti ter druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 8. do 14. ure,
po predhodnem dogovoru s kont. osebo
javnega naročila, Klinar Andrej, univ. dipl.
inž. gozd., tel. 04/575-03-00, faks
04/574-10-69.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 4. 2001.

Občina Bohinj

Št. 34400-0002/01 Ob-47148
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295

Ivančna Gorica, tel./faks 01/787-76-97.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: storitve vzdrževa-
nja in popravila lokalnih cest v Občini
Ivančna Gorica.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: območje občine Ivan-
čna Gorica.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek junij
2001, konec junij 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: referat za ko-
munalne zadeve, Jereb Tone, oziroma taj-
ništvo Tatjana Markelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
15. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR
50130-630-810293.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 5. 2001 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokol-
ska 8, 1295 Ivančna Gorica. Po pošti po-
slane ponudbe na naslov do 22. 5. 2001
do 8.30. Kuverta mora biti zaprta in zapeča-
tena ter označena “Ne odpiraj, ponudba,
vzdrževanje lokalnih cest 2001”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 5. 2001 ob 9. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija navedena v razpisu.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

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: navedeno v razpisu.

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 javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/97).

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 31. 8.
2001, datum odločitve sprejema 6. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg od razpisanega ali odstopiti
od pogodbe kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokrivanje stroškov
pogodbenega zneska. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice zahtevati odškodni-
no iz tega naslova.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Občina Ivančna Gorica

Št. 40501-3/01-36 Ob-47151
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Občina Domžale,

Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.
72-13-686, faks: 72-14-005.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih 1. točka priloge
1A: vzdrževanje prostorskega informa-
cijskega sistema Občine Domžale.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Občina Domžale.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek junij
2001 za 3 leta z možnostjo podaljšanja še
za 2 leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dom-
žale, Oddelek za prostor in varstvo okolja,
Domžale, Savska c. 2, 2. nadstropje.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 1.000 SIT se na-
kaže na ŽR Občine Domžale, št.
50120-630-810230 s pripisom “javni
razpis“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2001 ob 16. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila 60 dni po potrditvi računa.

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

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

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: 90 dni od roka, dolo-
čenega za predložitev ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 50 %,
– reference 20 %,
– strokovna usposobljenost 20 %,
– odzivni čas 10 %.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Občina Domžale,Oddelek za prostor
in varstvo okolja, mag. Tadeja Križnar, tel.
7213-686.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Občina Domžale

Št. 40501-7/01-31007 Ob-47152
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska c. 69,

1230 Domžale, tel. 01/724-21-01.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: izdelava edicije
Slamnik, 15. točka priloge 1A.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Domžale.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da, varianta: edicija v barvni tehniki.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002 do
31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dom-
žale, Ljubljanska 69, Domžale; Erna Žabjek
Kočar in Vera Vojska.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 1.000 SIT, št. ŽR:
50120-630-810230, z oznako javni raz-
pis – edicija Slamnik.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 5. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, Domžale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 5. 2001 ob 16. uri v Konferen-
čni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: situa-
cije izstavljene po vsakokratni izdelavi edici-
je časopisa, rok plačila do 60 dni po preje-
mu računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti,
poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu zakona o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno
dejavnost?: /

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

(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 po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90 %,
– izdelavni rok 10 %.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12.4. 2001.
Občina Domžale

Št. 3441-2/01 Ob-47173
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10,

6000 Koper.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A Zakona o jav-
nih naročilih: 1. storitev vzdrževanja –
obnova talne signacije na občinskih ce-
stah in javnih mestnih površinah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: območje Mestne obči-
ne Koper.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek maj in
dokončanje junij.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Koper, sprejemna pisarna; oseba, od
katere se lahko zahteva dodatne informaci-
je – Raf Klinar (tel. 05/664-62-41).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 4. 5. 2001
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
račun 51400-630-90004, sklic na
0301-71300702.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 5. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Verdijeva 10, sprejemna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 5. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
na Verdijevi 10.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke v višini 10% vrednosti ponudbe,
veljavnost do 15. 6. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
na podlagi izvršenih del, 60 dni po prejemu
računa (situacije).

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: obratovalno dovoljenje,
dokazila o razpolaganju s primerno mehani-
zacijo, reference.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.
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(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: 15. 6. 2001 in predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 21. 5. 2001

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 0512/3-308/40-01 Ob-47179
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-52, faks
01/472-57-91.

2. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je izvajanje storitve fizičnega va-
rovanja na objektih MNZ RS in Policije
na lokaciji Jeranova 14, Kotnikova 8 in
Ulica Jožeta Jame 8 v Ljubljani.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1B Za-
kona o javnih naročilih: 23. preiskovalne in
varovalne 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: lokacije naročnika, in
sicer:

– Jeranova 14, Ljubljana,
– Kotnikova 8, Ljubljana,
– Ulica Jožeta Jame 8, Ljubljana – Šen-

tvid.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoš-
tevala. Upoštevana bo samo osnovna po-
nudba.

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 po-
daljšanja za enako obdobje. Naročnik bo
sklenil pogodbo na osnovi sprejetega pro-
računa ter za to predvidenih proračunskih
sredstev.

Predvideni datum začetka izvajanja stori-
tve je 6. 7. 2001, predvideni datum zaključ-
ka pa 6. 7. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Miran Robljek, tel.
01/472-46-71.

(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 razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30804001.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 5. 2001,
najkasneje do 9. 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 5. 2001 ob 12. 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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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 zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja,
ZZVO (Ur. l. RS, št. 32/94, 9/98);

– Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem za-
kona o zasebnem varovanju in o obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 90/98);

– Statut Zbornice RS za zasebno varo-
vanje (Ur. l. RS, št. 6/01).

(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 4. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, strokovna priporočila in
finančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 40 točk, za
strokovna priporočila je 10 točk ter za finan-
čno stanje ponudnika 4 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/31-01 Ob-47178
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-52, faks
01/472-57-91.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: predmet javnega
razpisa je organiziranje letalskih prevo-
zov tujcev, ki so v postopku odstranjeva-
nja iz Republike Slovenije.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih: 3. letalske prevozne
storitve za potnike.

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.
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 po-
daljšanja za enako obdobje. Naročnik bo
sklenil pogodbo na osnovi sprejetega pro-
računa ter za to predvidenih proračunskih
sredstev.

Predvideni datum začetka izvajanja stori-
tve je 1. 7.2001, predvideni datum zaključ-
ka pa 1. 7. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
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dodatne informacije: Marija Zadnikar, tel.
01/519-33-32.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen 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, 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
17116-2401002-30803101.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 5. 2001,
najkasneje do 9. 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
14. 5. 2001 ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno garan-
cijo.

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: Pravilnik o načinu in postopku pridobi-
tve licence za opravljanje dejavnosti organi-
ziranja turističnih potovanj, dejavnosti pro-
daje oziroma posredovanja turističnih poto-
vanj ter o načinu vodenja registra izdanih
licenc (Ur. l. RS, št. 13/99, 37/00).

(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 4. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: sklenjene pogodbe z letalskimi
prevozniki, kadri, strokovna priporočila in
cena.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za merilo sklenjene po-
godbe z letalskimi prevozniki je 20 točk, za
kadre 20 točk, za strokovna priporočila 10
točk ter za ceno 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 176/2001 Ob-47200
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: špediterske sto-
ritve in hitra pošta.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

sklop A: špediterske storitve,
sklop B: hitra pošta.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe za dobo dveh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Komercialna služba - Majda Gradišar,
Čufarjeva ul., 1550 Ljubljana, faks št.
01/475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 24. 4. 2001
do dneva oddaje ponudb vsak delovni dan
med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija bo na razpolago za 5.950 SIT, po eno-
dnevni predhodni najavi po telefaksu na
štev. 01/475-42-20 in na podlagi dokazila

o vplačilu. Način plačila je negotovinski,
na račun pri APP, Ljubljana, št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plači-
la (številko razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
18. 5. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - Vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj - za razpis - ponudba za
razpis št. 176/2001 - Špediterske storitve
in hitra pošta. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe - po razpisni dokumen-
taciji.

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): pod-
pis pravnega akta o skupni izvedbi JN.

14. 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.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe,
16. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: za sk-
lop A: ekonomska cena - 65%, plačilni po-
goji - 10%, reference - 15%, hitrost izved-
be storitev - 10%; za sklop B: ekonomska
cena - 85%, plačilni pogoji - 10%, referen-
ce - 5%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega odvisno od razpolo-
žljivih finančnih sredstev ali dejanskih po-
treb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

JZ RTV Slovenija
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Št. 01/310026 Ob-47202
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izo-
braževanje in šport, Trubarjeva 5/IV, 1000
Ljubljana, 01/425-40-93, 425-41-01, faks
01/426-59-08.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije za prenovo in dozi-
davo Osnovne šole Sostro.

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: Osnovna šola Sostro,
Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Dobrunje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: julij 2001,dela
bodo dokončana v skladu s terminskim pla-
nom naročnika.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOL, Odde-
lek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Trubarjeva 5/IV, Služba za izobraže-
vanje, Marko Veber, soba 34.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. 5. 2001
dalje med 8. in 12. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 5. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOL, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva
5/IV, soba 38, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2001 ob 9.15, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5/IV, soba 36.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 3% od vre-
dnosti ponudbe.

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, reference 50%.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Ob-47206
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje obnove
mlinov kotla OP 380 b.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se izdela v celoti.

5. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbov-
lje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

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

končanja ali čas izvedbe: od 18. 6. 2001
do 31. 8. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Trbovlje, d.o.o., nabavna služba (Anita
Žučko), Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do od-
piranja ponudb od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS-a,
da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma
izjavo, da ni registriran za DDV.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 14. 5. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z ozna-
ko Ne odpiraj – ponudba, s številko objave
tega javnega razpisa ter navedbo predmeta
naročila.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 14. 5. 2001 ob
10.30 v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca za zavarovanje resnosti ponudbe v višini
10% vrednosti ponudbe.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba oziroma dogovor o skupnem na-
stopu.

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:

Ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih
pogojev, mora ponudnik predložiti tudi:

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– menico za zavarovanje resnosti ponud-
be v višini 10% ponudbene vrednosti – ori-
ginal,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje dobre in pravočasne
izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti – original,

– izjavo ponudnika o nameri izdaje dveh
menic za zavarovanje odprave napak v ga-
rancijski dobi v višini 10% pogodbene vre-
dnosti – original

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjeno tabelo cen z navedbo pla-
čilnih pogojev in eventualnih popustov,

– pozitivne reference firme za izvajanje
podobnih del na večjih termoenergetskih
objektih v času od 1. 1. 1998 do sedaj.

Kolikor je ponudnik že izvajal podobna
dela tudi pri naročniku in po interni ocenitvi
pri naročniku pade le v razred C dobavite-
ljev oziroma izvajalcev, ne izpolnjuje pogoja
pozitivnih referenc.

– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.

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: /

(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
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Predvi-
deni datum odločitve o sprejemu 21. 5.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji (in

popusti) – do 90,
– pozitivne reference za izvajanje podo-

bnih del v večjih termoenergetskih objektih
– do 10.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba je Boris Plantan,
prodaja.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Trbovlje

Ob-47243
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gos-
podarske javne službe in promet, Trg MDB
7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije PGD, PZI za Litijsko
cesto med Cesto II. grupe odredov do
Sostrske ceste.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

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

končanja ali čas izvedbe: 4 mesece.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
ske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljub-
ljana, Erdelja Breda, tel. 01/306-17-19.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek razpisne do-
kumentacije je 5.000 SIT, ki jo zainteresi-
rani ponudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108 sklic 00-021-0000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 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 MDB 7, Ljubljana,
IV. nadstropje, soba št. 404.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2001 ob 8.15 v prostorih Me-
stne občine Ljubljana, Mestna uprava, Od-
delek za gospodarske javne službe in pro-
met, Trg MDB 7, Ljubljana – mala sejna
soba v kleti.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponud-
bene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

13. 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.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te 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: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvisoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 70 točk,
– reference – 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 4. 2001.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava OGJSP

Ob-47244
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, tel. 01/306-17-19, faks
01/306-17-48.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projek-
tne dokumentacije PGD, PZI za Litijsko
cesto med Pesarsko cesto in Cesto II.
grupe odredov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljublja-
na.

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

končanja ali čas izvedbe: 4 mesece.
8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana, Erdelja Breda, tel.
01/306-17-19.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 5.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudniki plačajo na žiro račun št.
50100-630-810108 sklic 00-021-0000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 5. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, IV.
nadstropje, soba št. 404.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2001 ob 10. uri v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg MDB 7, Ljubljana – mala sejna
soba v kleti.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik je dolžan predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ponud-
bene vrednosti.

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

deno v pogodbi, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.

13. 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.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste 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: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvisoma v 15 dneh po javnem
odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – 70 točk,
– reference – 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 4. 2001.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava OGJSP

Št. 404-08-29/01-2 Ob-47268
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: vzdrževanje in
servisiranje kuhinjske opreme po znam-
kah oziroma proizvajalcu:

A) Kovinostroj:
– pomivalni stroji za belo posodo,
– tračni pomivalni stroji za belo posodo,
– pomivalni stroji za črno posodo,
– parnokonvekcijske peči električne in

parne,
– troetažne električne pečice,
– kotli od 100 do 300 l parni, plinski in

električni,
– prekucne ponve od 60 do 80 l,
– friteze električne od 12 do 150 l,
– stroji za lupljenje krompirja 10 in 15 kg,
– stroji za rezanje kruha,
– planetarni mešalci 10, 20 in 50l.
Letna vrednost ca. 4,400.000 SIT oziro-

ma dveletna 8,800.000 SIT.
B) Hobart:
– pomivalni stroji za belo posodo,
– pomivalni stroji za črno posodo,
– parnokonvekcijske peči električne in

parne,
– salamoreznice in mesoreznice razne

velikosti,
– planetarni mešalci 10, 20 in 50 l,
– mikser stoječi,
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– univerzalni kuhinjski stroj tip A200.
Letna vrednost ca. 2,500.000 SIT oziro-

ma dveletna 5,000.000 SIT.
C) Winterhalter:
– pomivalni stroji za belo posodo,
– pomivalni stroji za črno posodo.
Letna vrednost ca. 2,000.000 SIT oziro-

ma dveletna 4,000.000 SIT.
D) Aleksanderwerk in Kreft:
– UKS za zelenjavo z raznimi priključki –

različni tipi,
– mikser.
Letna vrednost ca. 1,500.000 SIT oziro-

ma dveletna 3,000.000 SIT.
E) LTH:
– hladilne in zamrzovalne komore,
– hladilne omare,
– zamrzovalne skrinje,
– hladilne omare,
– vgrajeni hladilni kompresorji.
Letna vrednost ca. 3,500.000 SIT oziro-

ma dveletna 7,000.000 SIT.
F) Foster:
– hladilne in zamrzovalne komore,
– hladilne omare,
– zamrzovalne skrinje,
– hladilne omare.
Letna vrednost ca. 1,500.000 SIT oziro-

ma dveletna 3,000.000 SIT.
G) Ostalo:
– IGO (plinski, električni in parni kotli,

štedilniki, ogrevalni in hladilni pulti, lupilci
krompirja, friteze, električne prekucne pon-
ve, toplovodna kopel, toplotna miza, hladil-
ne omare, zamrzovalne omare),

– Cookinoks (parni konvektomati),
– Aristarco (pomivalni stroji, toaster),
– AEG (avtomat za kuhanje kave),
– Nilma (stroj za pranje zelenjave),
– Libela (stroj za rezanje kruha, teht-

nica),
– Sharp (mikrovalovna pečica),
– Seking – Juno (električni kotli),
– Solija (univerzalni stroj),
– Gorenje (hladilnik, mikser).
Letna vrednost ca. 2,230.000 SIT oziro-

ma dveletna 4,460.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko prijavijo na posamezne
sklope, in sicer na A, B, C, D, E, F in G ali
na vse sklope.

Sprejemljive ponudbe za en sklop, več
sklopov ali vse sklope so ponudbe, ki so
pravočasne in za katere se po odpiranju
ponudb, na podlagi pregleda in ocenjeva-
nja ugotovi, da ustrezajo v celoti merilom,
pogojem in kvalifikacijskim zahtevam.

5. Kraj izvedbe: storitve se opravijo v
kuhinjah na naslednjih lokacijah:

– Kranj, Bohinjska Bela, Poljče, Poklju-
ka, Ljubljana (več lokacij), Vrhnika (več lo-
kacij), Ljubljanski vrh, Ig, Logatec, Postoj-
na, Pivka, Ilirska Bistrica, Vipava, Ajševica
(Nova Gorica), Kostanjevica na Krasu, No-
vo mesto, Cerklje ob Krki, Celje, Sloven-
ska Bistrica, Ptuj, Maribor in Murska So-
bota.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma juniju v letu 2001, dokončanje del
predvidoma v juniju v letu 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 14. 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
37/2001 – Vzdrževanje in servisiranje ku-
hinjske opreme“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 15. 5. 2001 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da po-
nudnik predloži ponudbo na skupine, kate-
rih ocenjena dveletna vrednost presega
25,000.000 SIT in izjava banke, da bo iz-
dala bančno garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 5% od pogod-
bene vrednosti, ki bo morala veljati za čas
trajanja pogodbe.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila je 30 dni od uradnega prejema računa, v
obdobju začasnega financiranja pa 90 dni.

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

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

– da nima blokiranega žiro računa v pre-
teklih 6. mesecih do vstevši dneva sestavi-
tve obrazca o plačilni sposobnosti;

– da bo v primeru sklenitve pogodbe nu-
dil 30 dnevni plačilni rok, v času začasnega
financiranja pa 90 dni;

– da ima odzivni čas za pomivalne stroje
in hladilne naprave do 8 ur od naročila po-
pravila, za ostale pa od 2 do 5 dni;

– da zagotavlja originalne rezervne dele
proizvajalca;

– v primeru, da je ponudnik pooblaščeni
serviser za skupine a-f in se na te skupine

prijavlja, mora ponudbi priložiti dokazilo pro-
izvajalca;

– da zagotavlja popravila na vseh loka-
cijah;

– da je navedel ceno delovne ure;
– da je navedel ceno režijske ure;
– da je navedel garancijsko dobo za

opravljeno delo;
– da je navedel potnino (ceno ure na

poti).
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: do dokončne izved-
be posla, odločitev predvidoma do junija
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: pre-
dnosti pri izboru za skupine od a do f bodo
imeli pooblaščeni serviserji. Ponudniki, ki
bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in
sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi na-
slednjih ocenjevalnih meril:

a) cena delovne ure – 60 točk: ponu-
dnik z najnižjo ceno delovne ure prejme 60
točk, ostali pa sorazmerno manjše št. točk.

b) garancija na izvršeno delo – 20 točk:
ponudnik z najdaljšo garancijo prejme 20
točk, ostali pa sorazmerno manjše št. točk.

c) cena režijske ure – 10 točk: ponudnik
za najnižjo ceno režijske ure prejme 10
točk, ostali pa sorazmerno manjše št. točk.

d) potnina (cena ure na poti) – 10 točk:
ponudnik z najnižjo potnino prejme 10 točk,
ostali pa sorazmerno manjše št. točk.

Naročnik bo med ponudniki na posa-
mezno skupino izbral tistega, ki bo zbral
največje št. točk kot vsoto vseh meril.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za obrambo

Št. 110-1/01 Ob-47269
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava dodat-
nih izvodov projektno - tehnične doku-
mentacije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: Območje Ljubljane.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Bojan Grego-
rič - DDC, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel.
01/30-94-250, faks 01/30-94-240.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 20. 4. 2001 do
23. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 6.500 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 23. 5. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5.
2001 ob 9. uri na naslovu Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 360.000 SIT in veljavnostjo 121 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. 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.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te 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: opcija ponudbe je 91
dni oziroma do 22. 8. 2001. Datum odloči-
tev o sprejemu pondube je 2. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
13. 4. 2001.

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

Št. 12 Ob-47276
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik – KOPA.
2. Naslov naročnika: Golnik 36, 4204

Golnik, tel. 04/256-91-00, faks
04/256-94-42.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov bolnikov in spremstva bolnikov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Golnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: junij 2001 do
junij 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabava in jav-
na naročila.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 5. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo uprave, Darja Brus.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 5. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
na upravi.

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

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

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: 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: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: dovoljenje Ministrstva za zdravstvo za
opravljanje reševalne dejavnosti.

(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: še 60 dni po odpiranju
ponudb, 8. 6. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– plačilni pogoji: 0–5 točk,
– cena prevoza z reševalnim vozilom

(1 km): 0–10 točk,
– cena prevoza s strokovnim sprem-

stvom (ca. 35% prevozov): 0–10 točk,
– cena taksi prevoza: 0–6 točk,
– cena čakalne ure: 0–5 točk,
– cena urgentnega prevoza: 0–10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 19,000.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Bolnišnica Golnik – KOPA

Št. 1752-018 Ob-47369
1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-

stvo, Urad RS za gospodarsko promocijo
Slovenije in tuje investicije.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-57.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: organizacija po-
slovno-prodajne delegacije v ZDA za po-
djetja s področja avtomobilskih kompo-
nent (priloga 1a, št. 10).

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: ZDA in Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek v juniju,
zaključek novembra.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
gospodarstvo, Urad RS za gospodarsko
promocijo Slovenije in tuje investicije, Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana, Sonja Klemen-
čič, tel. 01/478-35-57, e-mail: S.Klemen-
cic@gov.si).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodnem
telefonskem dogovoru.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. maj 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad RS za gospodarsko promocijo Slove-
nije in tuje investicije, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. maj 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Urada RS za gospodarsko promocijo Slo-
venije in tuje investicije, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.
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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): na-
ročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom. Ponudnik mora predložiti skle-
njene pogodbe s potencialnimi zunanjimi so-
delavci oziroma podizvajalci.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste 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: ponudba mora veljati
do 1. 8. 2001. Predviden datum sprejema
ponudbe je 8. junij 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– poslovna usposobljenost za

izvedbo projekta 10,
– z referencami podkrepljena

aktivna prisotnost na trgu ZDA 30,
– z referencami podkrepljeno

izvajanje podobnih aktivnosti v
preteklosti 30,

– usposobljenost za vzpostavljanje
stikov s podjetji iz ZDA 20,

– transparentna finančna
konstrukcija projekta 10,

Skupaj 100.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene v razpisni dokumentaciji.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. april 2001.
Urad RS za gospodarsko promocijo

Slovenije in tuje investicije

No. 1752-018 Ob-47370
1. Employer: Ministry of the Economy,

Trade and Investment Promotion Office
(TIPO).

2. Employer’s address: Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-35-57 .

3. Type of service and its description,
as well as reference to the type of service
listed in Appendix 1A i.e. 1B to Public
procurement Act: Organization of a trade
mission to the USA for manufacturers of
components for automotive industry
(Annex 1a, No. 10).

4. If contracts are to be awarded for
different lots, specify the scope of each
lot and eligibility criteria applicable to
each lot, several lots or entire service: not
applicable.

5. Location: USA and Slovenia.
6. Tenders including options: tenders

with options are not acceptable.
7. Date of commencement and

completion or period for contract
performance: beginning of June to
November.

8. (a) Address of the organization and
person prospective tenderers may
contact for Tender Documents and further
information: Ministry of the Economy, Trade
and Investment Promotion Office (TIPO),
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Ms Sonja
Klemenčič, tel. 01/478,35-57, e-mail:
S.Klemencic@gov.si.

(b) Time during which Tender Do-
cuments may be obtained: to be agreed
by phone.

(c) Amount and conditions for payment
of Tender Documents: /

9. (a) Date and hour until which tenders
have to be submitted: 28th May 2001 until
12. am.

(b) Address to which tenders have to be
submitted to: Ministrstvo za gospodarstvo,
Urad RS za gospodarsko promocijo Slovenije
in tuje investicije, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, Tajništvo/Office.

10. Date, hour and place of tender
opening: 28th May 2001 at 12. am in the
board room of the Trade and Investment
Promotion Office (TIPO), Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.

11. Tender security, if any: /
12. Terms of financing and payment

and/or reference to respective legislation:
in accordance with Tender Documents.

13. Legal status of connected tenderers
submitting one tender after the tender has
been selected as the most favorable one
(Public Procurement Act, Article 47): The
Employer will make the contract only with one
tenderer. The tenderer must submit contracts
entered into with potential external partners,
i.e. sub-contractor.

14. Requirements to be fulfilled by a
tenderer in terms of financial, operating
and technical capabilities in addition to
general requirements under Articles 41
to 43 of Public Procurement Act: in
accordance with Tender Documents.

15. (a) Is delivery of the service under
this Invitation for Tenders reserved for
specific activity according to law,
regulations or administrative decisions: no.

(b) Reference to laws, regulations and
administrative decisions pertinent to such
services: /

(c) Are legal persons required to list
names and qualifications of staff
responsible for implementation of the
service: yes.

16. Date until which tenders shall be
valid and expected date of notification:
tenders shall be valid until 1st August 2001.
Expected notification date is 8th June 2001.

Evaluation criteria:
– operating capabilities for

project implementation 10,
– strong presence on USA

market (supply references) 30,
– implementation of projects of

similar scope and nature in the
past (supply references) 30,

– facilities to get in touch with
US-based companies 20,

– transparent financial structure for
the project 10,
Total 100

18. Other information in connection
with Invitation for tenders: see Tender
Documents.

19. Date and number or previous
Invitation for Tenders: /

20. Date of sending the requirement
to publish Invitation for Tenders: 17th April
2001.

Ministry of the Economy
Trade and Investment Promotion

Office (TIPO)

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. 50/2001 Ob-47127
1. Naročnik: Vrtec Sežana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Sežana, Uli-

ca Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, tel.
05/73-10-220, faks 05/73-10-226.

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

(b) Kraj dobave: Vrtec Sežana, Ulica Jo-
žeta Pahorja 1, Sežana in Vrtec Hrpelje, Uli-
ca Dragomirja Benčiča-Brkina 4, Hrpelje.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine prehram-
benega blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in perutninski izdelki,
4. zamrznjene ribe in mehkužci,
5. zelenjava in sadje,
6. sadni sokovi,
7. zamrznjeni izdelki,
8. kruh in slaščičarski izdelki,
9. jajčne testenine,
10. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali na vse skupine živil. V
posamezni skupini mora ponudnik zagoto-
avljati vse artikle in celotno količino blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za eno leto. Sposobnost se priz-
na za 1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Vrtec Sežana, Ulica
Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana, tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijave, vsak delovnik
med 9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51420-603-31497 s pripisom
– za razpisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.
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6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 10. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pa-
horja 1, 6210 Sežana.

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 splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih, pred objavo javnega naročila, ni
bil blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 60 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
na sedež Vrtca Sežena v Sežani in v Vrtec
Hrpelje v Hrpeljah – razloženo,

– da bo ponudnik, po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: kandidati bodo predvidoma pre-
dložili ponudbe do 14. 6. 2001. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo predvidoma 18. 6.
2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Vrtec Sežana

Št. 97/01 Ob-47128
1. Naročnik: Vrtec Mornarček Piran.
2. Naslov naročnika: Vrtec Mornarček

Piran, Ulica IX. korpusa 40/a, 6330 Piran,
tel. 05/67-10-100, faks 05/67-10-101.

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

(b) Kraj dobave: sedež vrtca, Ulica IX.
korpusa 40/a, Piran.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine prehram-
benega blaga:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. piščančje in puranje meso,
4. mesni izdelki,

5. zamrznjene ribe in zamrznjena zele-
njava,

6. pekovsko pecivo,
7. krompir,
8. sveža zelenjava in suhe stročnice,
9. sadje in suho sadje,
10. jajčne testenine,
11. kruh in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na eno skupi-

no, več skupin ali pa na vse skupine pre-
hrambenega blaga.

V posamezni skupini mora ponudnik
zagotavljati vse artikle in celotno količino
blaga.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna za eno leto. Sposobnost se priz-
na za eno leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Mornarček
Piran, Ulica IX. korpusa 40/a, 6330 Piran,
tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
roka za predložitev prijav, vsak delovnik med
9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na ŽR 51410-603-31962, s pripisom
– za razpisno dokumentacijo.

Pred dvigom razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti potrdilo o vplačilu.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 10. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Mornarček Piran, Ulica IX.
korpusa 40/a, 6330 Piran.

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 splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni bil
blokiran,

– da ponudnik zagotavlja vse artikle in
celotno letno količino blaga iz skupine pre-
hrambenega blaga, na katero se je prijavil
na razpis,

– da ponudnik nudi plačilo po dobavi, s
15-dnevnim zbirnikom, v roku 45 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
na sedež Vrtca Mornarček Piran – razlo-
ženo,

– da bo ponudnik po potrebi dostavljal
vzorce blaga in naročnika obveščal o akcij-
skih prodajah,

– da ponudnik zagotavlja odzivni čas
24 ur,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe do
14. 6. 2001 do 12. ure. Odločitev o spre-
jemu ponudbe bo 18. 6. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Vrtec Mornarček, Piran

Št. 218/00 Ob-47245
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-

ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/332-10-95.

3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
material po skupinah:

1. pisarniški material,
2. papirna konfekcija,
3. papir EKG, termo,
4. PVC vrečke, folije in PVC izdelki,
5. potrošni material za tiskalnike in foto-

kopirne stroje.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-

vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko dobijo priznano
sposobnost za eno skupino, za več skupin
ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 6.
2001 do 15. 6. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto, nabavna služba: Koče-
var Irena, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 5. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30372, pri APP Novo mesto,
sklic na št. 218/01, pred dvigom doku-
mentacije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 10. 5. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo me-
sto, nabavna služba. Prijava in ponudba
morata biti označeni z: “Ne odpiraj – prija-
va” ali “Ne odpiraj – ponudba”, s številko
objave tega razpisa in z navedbo predmeta
naročila, ter s popolnim naslovom ponu-
dnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali akceptni nalog.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki mo-
rajo nastopati samostojno.
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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 zagotavlja zahtevane letne
količine blaga,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika, razloženo,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontrolo
kakovosti,

– da predloži vzorce za izbrane artikle,
– da izpolnjuje pogoje iz razpisne doku-

mentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 8. 6. 2001; predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 12. 6. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: lahko se zahtevajo samo pisno, na-
bavna služba Splošne bolnišnice Novo
mesto.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ga ni bilo.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 4. 2001.

Splošna bolnišnica Novo mesto

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. JN/TS/01/2001-04 Ob-47215
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno

podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel.: 03/5871-465,
03/5869-160, faks: 03/5869-131.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba vrtalnih del na
eksploatacijskem območju Premogovni-
ka Velenje d.d.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /.

5. Kraj izvedbe: Velenje z okolico.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe - tri leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dvig dokumentaci-
je: Premogovnik Velenje d.d., Gospodarski
sektor Rudarska 6, Velenje - nabavna služba
soba 107 - Srečko Anžej - telefon
03/89-82-126. Dodatne informacije: Pre-
mogovnik Velenje, Partizanska 78, Velenje
Hidrogeološka služba, Marko Mavec tel.
041/321-666.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi vsak delovni dan od 10. do 13. ure - do
9. maja 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT - polog na ra-
čun podjetja 52800-601-23430 z oznako
JN Vrtalna dela.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 9. maj 2001do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Premogovnik Velenje d.d., Partizan-
ska 78, 3320 Velenje - vložišče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

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

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

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: Zakon o rudarstvu.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: v drugi fazi postopka do 11. junij 2001
do 13. ure, odločitev do 14. 6. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na v razpisni dokumentaciji.

17. Morebitne druge informacije o
naročilu: podelitev sposobnosti za obdobje
3 let.

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

19. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 4. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 00201-001/2001 Ob-47094
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, faks
07/348-11-31, tel. 07/348-11-16.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po katerih poteka postopek:
1. točka drugega odstavka 20. člena ZJN

4. Vrsta storitve in opis naročila ter sklic
na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdajanje in
distribucija občinskega časopisa “Glasi-
lo občanov“, po prilogi 1 A, številka kate-
gorije 15 – založniške in tiskarske stori-
tve na honorarni in pogodbeni osnovi.

5. Če je predvidena oddaja sklopov: ne.
6. Kraj izvedbe: Trebnje, Goliev trg 5.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
8. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: storitev se prične
takoj po podpisu pogodbe v mesecu maju
2001 in konča do 31. 5. 2002.

9. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se zahteva razpisno dokumentacija: Obči-
na Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, kon-
taktna oseba je vodja službe za splošne za-
deve Dušan Mežnaršič, tel. 07/348-11-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do treh dni pred
rokom za oddajo ponudb, in sicer vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
SIT (DDV je vključen v ceni) na žiro račun št.
52120-630-40206. Ponudniki, ki so sode-
lovali v prvem razpisu, so oproščeni plačila
dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti v
zaprtih kuvertah z oznako “Javni razpis – Gla-
silo občanov občine Trebnje“, na naslov: Ob-
čina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponudbe se bodo javno odpirale 7. 5.
2001 ob 13. uri, v mali sejni sobi Občine
Trebnje. Predviden datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 11. 5. 2001.

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: ni potrebno.

13. Pogoji financiranja in plačila ali skli-
cevanja na določila v predpisih: naročnik
bo plačeval storitve izvajalcu v roku 30 dni
po prejemu računa (ZIP).

14. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): podpisana po-
godba, sestavljena po zahtevah iz razpisne
dokumentacije.

15. 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: ponudnik mora biti registriran
za opravljanje razpisanih storitev; ponudnik
je dolžan dostaviti pismena dokazila o izpol-
njevanju 41. člena ZJN.

16. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: iz-
vedba je vezana na registracijo pravne ali
fizične dejavnosti za izdajateljsko dejavnost
in tiskarsko dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve:
odločba upravnega organa o opravljanju de-
javnosti izdajateljske in tiskarske dejavnosti.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: pravne osebe
morajo v ponudbe navesti reference osebja,
ki bodo odgovorni za izvedbo naloge ter
njihove izkušnje na področju predmeta jav-
nega razpisa; enako velja za morebitne po-
dizvajalce.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

18. Morebitne druge informacije: po-
drobnejša določila za izdajanje časopisa vse-
buje razpisna dokumentacija.

19. Datum in številka objave pred-
hodnega razpisa: ni bilo predhodnega
razpisa.

20. Datum in številka objave neuspe-
šnega razpisa: Uradni list RS, št. 12 z dne
23. 2. 2001.

21. Datum odposlanja zahteve za objavo:
11. 4. 2001.

Občina Trebnje
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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. 01 Ob-47082
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fa-

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

Maribor, faks 02/229-60-71, elektronski na-
slov: fk@uni-mb.si, tel. 02/250-58-00.

3. Datum izbire: 6. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sadjarsko vinogradniški traktor, Ma-
ribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ustreznost tehničnim speci-
fikacijam, cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: ITRO Štore, Trgovina,
servis in storitve, d.o.o., Železarska c. 3,
3220 Štore.

7. Pogodbena vrednost:
5,749.856,28.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 6,450.868 SIT, 5,599.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 4. 2001.
Univerza v Mariboru,

Fakulteta za kmetijstvo

Št. 402-2/01 Ob-47086
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana.

3. Datum izbire: 12. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniška oprema, Resljeva 18,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– 50% cena,
– 40% kvaliteta,
– 10% garancije.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Mizarstvo Sever Igor
s.p., Podsvetje 22, 1351 Brezovica.

7. Pogodbena vrednost: 28,501.760
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 28,501.760 SIT (brez DDV),
22,792.550 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 4. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 1273/00-47/03 Ob-47130
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel. 04/23-73-135, faks
04/23-73-167.

3. Datum izbire: 15. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava kurilnega olja –
ekstra lahko na 24 dostavnih mest na po-
dročju Mestne občine Kranj, v okvirni količi-
ni 800.000 l letno.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80 točk, plačilni rok
15 točk, rok dobave 5 točk. Najugodnejša
je bila ponudba,ki je po zgoraj navedenih
merilih prejela največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana,
Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 69,532.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 89,80 SIT/l, 85 SIT/l.
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: 13. 4. 2001.
Mestna občina Kranj

Ob-47131
1. Naročnik: Osnovna šola Boštanj, Boš-

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

8294 Boštanj.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
– kruh; Boštanj 54a,
– mleko in mlečni izdelki; Boštanj 54a,
– meso in mesni izdelki; Boštanj 54a,
– splošno prehrambeno blago; Boš-

tanj 54a,
– sadje in zelenjava; Boštanj 54a,
– jajca; Boštanj 54a,
– čaji; Boštanj 54a,
– sadni sokovi in napitki; Boštanj 54a,
– ribe; Boštanj 54a,
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz

perutnine; Boštanj 54a,
– pecivo; Boštanj 54a.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ponudbena cena – do 12 točk,
– kompletnost – do 10 točk,

– rok dobave – do 8 točk,
– dosedanje izkušnje s ponudniki – do 6

točk,
– popusti in ugodnejši plačilni pogoji –

do 4 točke,
– reference – do 2 točki.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Pekarna Kruhek, Karel Kozole, s.p.,

Trg svobode 40, 8290 Sevnica,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva

63, 1000 Ljubljana, PO Novo mesto,
– Mesarija “Bobič”, Marija Bobič, s.p.,

Prvomajska 26, 8290 Sevnica,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto,
– Janez Imperl, s.p., Drožanjska 39,

8290 Sevnica,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, 8000

Novo mesto,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Porto-

rož,
– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,

8000 Novo mesto,
– Osem, d.o.o., Sp. Slivnica 107, 1290

Grosuplje,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,

2250 Ptuj,
– Klasje Celje, d.d., Resljeva 16, 3000

Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– kruh: 1,686.550 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,016.019,40

SIT,
– meso in mesni izdelki: 3,159.960 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

1,562.724,50 SIT,
– sadje in zelenjava: 1,171.750 SIT,
– jajca: 47.500 SIT,
– čaji: 18.878,40 SIT,
– sadni sokovi in napitki: 542.097,36

SIT,
– paštete: 362.880 SIT,
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz perut-

nine: 1,424.349 SIT,
– pecivo: 888.323 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 34.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– kruh: 2,467.685 SIT, 1,686.550 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 2,854.212,50

SIT, 2,016.019,40 SIT,
– meso in mesni izdelki: 3,487.560 SIT,

3,159.960 SIT,
– splošno prehrambeno blago:

1,562.724,50 SIT, 317.495,15 SIT,
– sadje in zelenjava: 1,436.384 SIT,

1,042.350 SIT,
– jajca: 47.500 SIT, 37.475 SIT,
– čaji: 54.311,68 SIT, 18.878,40 SIT,
– sadni sokovi in napitki: 1,001.000 SIT,

542.097,36 SIT,
– paštete: 481.000 SIT, 330.155 SIT,
– perutnina in zamrznjeni izdelki iz perut-

nine: 1,632.200 SIT, 1,424.349 SIT,
– pecivo: 1,079.395,20 SIT, 888.323

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001.
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Osnovna šola Boštanj

Št. 011/01 Ob-47132
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 23. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: grafitni tesnilni material – grafit 5153
Solid Carbon; skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: oddaja naročila brez pred-
hodne objave, v skladu s 3. točko 110.
člena ZJN.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Brinox Inženiring,
d.o.o., Sora 21, 1215 Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 5,535.089
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 5,535.089 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: 10. 4. 2001.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Št. 4/01-12 Ob-47164
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, kontaktna oseba: direktor
Tone Zorko, univ. dipl. soc.

3. Datum izbire: 2. 3. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano, sukce-
sivne dobave po skupinah v letu 2001, fco
razloženo SB Brežice:

– skupina A: sadje in zelenjava:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava;
– skupina B: kruh in pekovsko pecivo;
– skupina C: meso in mesni izdelki:
1. svinjina, govedina in teletina (meso

slovenskega porekla),
2. perutnina,
3. sveži in suhi izdelki iz mesa;
– skupina D: mleko in mlečni izdelki;
– skupina E: zmrznjena zelenjava, sadje

in zmrznjeni izdelki;
– skupina F: jajca;
– skupina G: splošno prehrambeno bla-

go;
– skupina H: prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižje cene.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– Predelava sadja in vrtnin, Bojan Krnc,

s.p., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto
(skupine A/1, A/2, A/3),

– Sipo, d.o.o., Globoko, Blatno 4d,
8254 Globoko (skupine A/1, A/2, A/3),

– Žito prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska 155, 1529 Ljubljana (skupina
B),

– Klasje MPP Celje, Resljeva 16, 3000
Celje (skupina B),

– Kraljeve mesnine, Mesna industrija,
d.d., Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana
(skupini C/1, C/3),

– Pigi, Boris Cvetkovič, s.p., Ulica bra-
tov Gerjevič 41, 8257 Dobova (skupina
C/1),

– Jata, d.d., Hladilniška 34, 1129 Ljub-
ljana (skupina C2),

– Hrib, d.o.o., Kmetijsko proizvodno po-
djetje, Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini
(skupini C/2, E),

– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Ki-
dričeva 2, 3270 Laško (skupina C/3),

– Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in sirar-
stvo, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
(skupina D),

– Ljubljanske mlekarne, Trženje, p.o.,
Novo mesto, Sevno 11, 8000 Novo mesto
(skupina D),

– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka, 1234 Mengeš (skupina E),

– Perutnina Rostohar, Brege 1, 8273
Leskovec pri Krškem (skupina F),

– Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto (skupini G, H),

– Kolinska, d.d., Ljubljana, Kolinska uli-
ca 1, 1544 Ljubljana (skupina H).

7. Pogodbena vrednost:
39,033.916,60 SIT za vse skupine.

– skupina A/1: Predelava sadja in vrtnin,
Bojan Krnc, s.p. – 821.600 SIT, Sipo,
d.o.o., Globoko – 887.112 SIT,

– skupina A/2: Predelava sadja in vrtnin,
Bojan Krnc, s.p. – 1,331.294 SIT, Sipo,
d.o.o., Globoko – 1,467.050,40 SIT,

– skupina A/3: Predelava sadja in vrtnin,
Bojan Krnc, s.p. – 4,103.923 SIT, Sipo,
d.o.o., Globoko – 4,108.892,40 SIT,

– skupina B: Žito prehrambena industri-
ja, d.d. – 1,685.821,25 SIT, Klasje MPP
Celje – 1,706.598 SIT,

– skupina C/1: Kraljeve mesnine –
7,138.802,58 SIT, Pigi, Boris Cvetkovič,
s.p. – 6,370.672,80 SIT,

– skupina C/2: Jata, d.d. – 2,243.190
SIT, Hrib, d.o.o. – 2,369.129 SIT,

– skupina C/3: Kraljeve mesnine, Me-
sna industrija, d.d. – 3,043.571,70 SIT,
Kmetijska zadruga Laško, z.o.o. –
2,876.472 SIT,

– skupina D: Mlekarna Celeia, Mlekar-
stvo in sirarstvo, d.o.o. – 7,247.060,80
SIT, Ljubljanske mlekarne – 7,764.887,50
SIT,

– skupina E: Hrib, d.o.o. – 1,322.989
SIT, Brumec-Ručigaj, d.o.o. – 1,246.850
SIT,

– skupina F: Perutnina Rostohar –
755.000 SIT,

– skupina G: Mercator Dolenjska, d.d. –
5,381.474,50 SIT,

– skupina H: Kolinska, d.d., Ljubljana –
4,811.879,56 SIT, Mercator Dolenjska,
d.d. – 4,854.871,54 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: v prvi fazi
omejenega postopka je prispelo 25 pravo-

časnih prijav, v drugi fazi pa 22 pravočasnih
ponudb. Na ponovni razpis za dobavo blaga
skupine G je prispela samo 1 ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 9,533.674,40 SIT (skupina D),
755.000 SIT (skupina F).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001, Ob-42310,
Št. 3/01-3.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Splošna bolnišnica Brežice

Št. 0512/3-308/3-01 Ob-47177
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana tel. 472-50-54, telefaks
472-57-91.

3. Datum izbire: 19. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniška oprema:
– za sklop 1: dobava in montaža pisarni-

ške, kuhinjske in druge notranje opreme na
PMP Hodoš.

– za sklop 2: dobava in montaža pisarni-
ške in druge notranje opreme na PU Mari-
bor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
10 pravočasnih in pravilno opremljenih po-
nudb, od katerih sta bili dve ponudbi izloče-
ni, ker v njih niso bili priloženi vsi zahtevani
dokumenti.

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb za
sklop 1 sta bili izločeni dve ponudbi zaradi
neprimernosti ter ena ponudba zaradi nes-
prejemljivosti.

Za sklop 2 je bila izločena ena ponudba,
ker le-ta ni bila sprejemljiva.

Naročnik je za vsak posamezen sklop
izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, ga-
rancija za ponujeno opremo in finančno sta-
nje ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za oba sklopa: Lesnina
MG oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 1 znaša 5,759.021,66
SIT z vključenim DDV, za sklop 2 pa znaša
5,829.096 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo naroči-
lo izvedel s pomočjo podizvajalca, in sicer
za sklop 1 v višini 27% ponudbene vredno-
sti ter za sklop 2 v višini 32% ponudbene
vrednosti.

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

nudbe:
– za sklop 1: 5.865.164,90 SIT z vklju-

čenim DDV, 5.759.021,66 SIT z vključe-
nim DDV.

Za sklop 2: 8,846.936 SIT z vključenim
DDV, 5,829.096 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
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dnem listu RS št. 4, z dne 19. 1. 2001, pod
Ob-42361.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 4. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 664/00-02 Ob-47219
1. Naročnik: Dom starejših občanov.
2. Naslov naročnika: Kidričeva 15,

6250 Ilirska Bistrica.
3. Datum izbire: 19. 3. 2001 in 26. 3.

2001.
4. Vrsta blaga: živila, gorivo in drugo

tehnično blago; kraj dobave: Dom starej-
ših občanov, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bis-
trica.

5. Merila za dodelitev naročila: najnižja
končna vrednost, kvaliteta ponujenega bla-
ga in ostale ponujene ugodnosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: mleko in mlečni izdelki; Mle-
karna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče.

2. skupina: meso in mesni izdelki; Me-
sarstvo Puc, Maksimiljan Milavec s.p., Can-
karjeva 37, Il.Bistrica,

5. skupina: moka, zdrobi, testenine;
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,

6.1. skupina: kruh; Vopex d.o.o., Trža-
ška 83, Postojna,

6.2. skupina: slaščičarski izdelki; Pekar-
na Slava, Iskra Zorka s.p., Vilharjeva 4a, Il.
Bistrica,

7. skupina: zmrznjena testa, svaljki, cmo-
ki; Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.442,
Škofljica,

8.1. skupina: sveža zelenjava in sadje;
Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48, Šempeter
pri Gorici,

9. skupina: pijače; Mercator d.d., Du-
najska 107, Ljubljana ,

11. skupina: gorivo; OMV Istrabenz
d.o.o., Ferrarska 7, Koper,

12. skupina: papirna konfekcija; Irbis
d.o.o., Koseze 32c, Il.Bistrica,

12.1. skupina: PVC vreče; Astra tehnič-
na trgovina d.d., Staničeva 41, Ljubljana,

14. skupina: čistila;
– za pralnico in kuhinjo: Irbis d.o.o., Ko-

seze 32c, Il. Bistrica,
– za tla in pohištvo ter ostalo: Irbis d.o.o.,

Koseze 32c, Il.Bistrica,
16. skupina: tekstilni izdelki; Nitka šival-

nica, Ana Špat s.p., Jamova 2/b, Celje,
17. skupina: obutev; Sanolabor d.d., Le-

skoškova 4, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 7,430.347,01 SIT,
2. skupina: 15,426.796 SIT,
5. skupina: 1,761.170,26 SIT,
6.1. skupina: 2,003.088 SIT,
6.2. skupina: 530.700 SIT,
7. skupina: 779.563,44 SIT,
8.1. skupina: 2,813.808 SIT,
9. skupina: 3,292.663,45 SIT,
11. skupina: 12,609.200 SIT,
12. skupina: 1,069.746,80 SIT,
12.1. skupina: 617.996 SIT,
14. skupina:
– čistila za pralnico in kuhinjo:

3,424.642,68 SIT,

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-47265
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-640,
telefaks 01/58-89-609.

3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: strojna dela pri gradnji
plinovodnega omrežja (prva faza ome-
jenega postopka).

– čistila za tla, pohištvo in ostalo:
5,151.951,30 SIT,

16. skupina: 4,525.094 SIT,
17. skupina: 750.878,10 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 10,527.663,05 SIT,

7,430.347,01 SIT.
2. skupina: 18,921.086 SIT,

15,426.796 SIT.
5. skupina: 1,761.170,26 SIT,

253.636,59 SIT.
6.1. skupina: 3,178.080 SIT,

2,003.088 SIT.
6.2. skupina: 890.771,51 SIT, 443.040

SIT.
7. skupina: 2,961.039,87 SIT,

779.563,44 SIT.
8.1. skupina: 4,455.031 SIT,

2,813.808 SIT.
9. skupina: 3,672.165 SIT,

3,292.663,45 SIT.
11. skupina: 12,609.200 SIT,

12,602.820 SIT.
12. skupina: 1,223.230,48 SIT,

1,069.746,80 SIT.
12.1. skupina: 956.902,80 SIT,

576.932 SIT.
14. skupina:
– čistila za pralnico in kuhinjo:

4,329.852,20 SIT, 3,424.642,68 SIT.
– čistila za tla, pohištvo in ostalo:

6,083.601,60 SIT, 5,151.951,30 SIT.
16. skupina: 4,525.094 SIT, 4,516.813

SIT.
17. skupina: 750.878,10 SIT,

746.915,40 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 119 z dne 22.
12. 2000, Ob-41068.

13. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 4. 2001.

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: usposobljenost za izved-
bo strojnih del pri gradnji plinovodnega
omrežja se prizna:

– Hipis, d.o.o., Zaloška 161, Ljubljana,
– IMP Promont montaža, d.o.o., Pot k

sejmišču 30, Ljubljana–Črnuče,
– Santosa, d.o.o., Slovenčeva 15/c,

Ljubljana,
– PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 12 z dne 23. 2. 2001, Ob-44058.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Javno podjetje Energetika,
Ljubljana, d.o.o.

Ob-47266
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-640,
telefaks 01/58-89-609.

3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela pri grad-
nji plinovodnega in vročevodnega omre-
žja (prva faza omejenega postopka).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: usposobljenost za izved-
bo strojnih del pri gradnji plinovodnega
omrežja se prizna:

– Nigrad, d.o.o., Moškričeva 18, Ljub-
ljana,

– Gradbeno podjetje Bežigrad, d.d.,
Podmilščakova 24, Ljubljana,

– Gradnje Vič, d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana,

– KLP, d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana,
– Prenova Gradbenik, d.o.o., Staneži-

šče 39, Ljubljana–Šentvid,
– Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta na

Krko 7, Grosuplje,
– Gradian, Udovič Ignac, s.p., Žabjak

12, Ljubljana,
– Komunalna operativa, d.d., Povšetova

8, Ljubljana,
– Hidrotehnik, d.d., Slovenčeva 97,

Ljubljana,
– Mying, d.o.o., Cesta v Gorice 38,

Ljubljana,
– SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
– PUV Celje, d.d., Lava 11, Celje.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 12 z dne 23. 2. 2001, Ob-44059.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 4. 2001.

Javno podjetje Energetika,
Ljubljana, d.o.o.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Ob-47093
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o.o, Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenia, tel. +386-7-48-02-00; faks
+386-7-49-21-528.

3. Datum izbire: 5. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: obdobni var-

nostni pregled NEK-a (Periodic Safety
Review Program of Krško NPP).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila so enaka kot v razpi-
sni dokumentaciji. Izbrani dobavitelj je do-
segel največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: “Enconet Consulting”, Au-
hofstrasse 58, A-1130 Vienna.

7. Pogodbena vrednost: 14,930.717
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 30,455.595 SIT in 14,930.717
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 4. 2001.

Nuklearna Elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 8001-122/01 Ob-47100
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200, faks
01/23-12-182.

3. Datum izbire: 14. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje let-

nih količin obrazcev in listin za uveljav-
ljanje zdravstvenega zavarovanja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je ponudbe vre-
dnotil po merilu cena in plačilni rok. Naroč-
nik je izbral ponudnika, katerega ponudba
je dosegla največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: La Mill, d.o.o., Ljubljan-
ska 67, 1130 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 4,611.737,90
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 10,276.465,86 SIT, 4,611.737,90
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: 12. 4. 2001.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 58/01 Ob-47136
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, faks 42-32-2205, tel.
01/477-33-20.

3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: elektronske

izdaje revij Založbe Elsevier.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edini ponudnik.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Reed Elsevier Inc., 655
Avenue of the Americas, New York.

7. Pogodbena vrednost: 169.850 NLG.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 4. 2001.
Institut “Jožef Stefan”

Ob-47137
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško (tel.
07/48-02-000, telefaks 07/49-21-528).

3. Datum izbire: 26. 2. 2001 (datum
sklenitve pogodbe – 27. 3. 2001).

4. Vrsta in obseg storitev: storitev se-
žiga nizko radioaktivnih odpadkov na-
stalih v procesu obratovanja jedrske
elektrarne Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: z dne 22. 12. 2000 je na-
ročnik NE Krško začela v skladu z 18. čle-
nom ZJN-1 z odprtim postopkom javnega
naročanja storitev sežiga nizko radioaktiv-
nih odpadkov.

Na javni razpis je prispela ena pravilna,
sprejemljiva in ustrezna ponudba. NE Krško
je na podlagi ugotovitve strokovne komisije
izdala sklep 13. 2. 2001 o nadaljevanju po-
stopka oddaje naročila v skladu s 20. členom
ZJN-1 – oddaja naročila po postopku s poga-
janji brez predhodne objave, 1.2 odstavek,
ker je ponudnik zaradi objektivnih razlogov
edini, ki lahko izpolni predmetno naročilo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Studsvik Radwaste AB,
Se-611 82 Nyköping, Švedska.

7. Pogodbena vrednost: 28,621.200
SIT (1,200.000 SEK).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 9. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-47138
1. Naročnik: Urad Vlade RS za informi-

ranje.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29,

1000 Ljubljana, p.p. 632, faks
01/251-23-12, tel. 01/478-26-30.

3. Datum izbire: pogodba je bila podpi-
sana 21. 3. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: ponatis in-
formativnih brošur.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (druga alinea prvega odstavka 20.
člena ZJN-1). Izbrani izvajalec ima avtorske
pravice na informativnih brošurah, ki so
predmet javnega naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Slovenska tiskovna agen-
cija, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 2,460.300
SIT (brez 8% DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
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: 11. 4. 2001.
Urad Vlade RS za informiranje

Št. JN2-S/2001 Ob-47139
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks 02/22-86-585.
3. Datum izbire: 15. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževalna

dela in popravila, v obsegu:
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I. slikopleskarska dela,
II. strojne inštalacije,
III. krovsko kleparska dela,
IV. elektroinštalacije,
V. steklarska dela.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 85%, kadrovske zmo-
gljivosti 10%, plačilni pogoji 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

I. sklop: Demal, Soboslikarstvo in ple-
skarstvo Denis Mali, s.p., Sp. Dobrenje
45-a, Pesnica pri Mariboru,

II. sklop: Mesarec Jože, s.p., Inštalater-
stvo za vodovod in centralno kurjavo, Ve-
snaverjeva 22, Maribor,

III. sklop: Kleparstvo Tisaj Valentin, s.p.,
Kurirčkova ulica 11, Miklavž na Dravskem
polju,

IV. sklop: Elektrotehnika Jože Milošič,
s.p., Potrčeva 28, Ptuj,

V. sklop: Steklarski servis Miholič Ivan-
ka, s.p., Zavita ulica 1, Spodnji Duplek.

7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: 8.817,90 SIT,
II. sklop: 250.580,68 SIT,
III. sklop: 69.478,15 SIT,
IV. sklop: 17.986,85 SIT,
V. sklop: 248.614,44 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: 14.745,50 SIT, 8,817,90 SIT,
II. sklop: 575.934,30 SIT, 250.580,68

SIT,
III. sklop: 102.720,80 SIT, 69.478,15

SIT,
IV. sklop: 30.447,63 SIT, 17,504,90

SIT,
V. sklop: 288.753,50 SIT, 241.396,26

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: 10. 4. 2001.
Zdravstveni dom

dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 3949 Ob-47149
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, tel. 07/48-020, faks 07/49-22-888.

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jekta “Licencing Services”.
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 naročena
storitev nadaljevanje projekta iz leta 1998 in
da je potrebno izdelati tehnične in računalni-
ške rešitve ter osvojiti znanja za potrebe NEK,
ki je postala tudi intelektualno solastništvo
SIAP-a, ki je s strateškim partnerstvom s po-
djetji iz ZDA, edini dovolj strokovno usposob-
ljen, da izvede inženirske storitve, ki zagotav-
ljajo usklajenost z zahtevanimi varnostnimi

standardi in predpisi iz obsega del, je naroč-
nik izbral SIAP, d.o.o., Pesnica 20a, 2211
Pesnica pri Mariboru.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SIAP, d.o.o., Pesnica
20a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 36,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 36,000.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 4. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 5/01 Ob-47321
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljub-

ljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205.

3. Datum izbire: 16. 3. 2001, pogodba
podpisana 10. 4. 2001.

4. Vrsta in obseg storitev: vzorčenje,
meritve in analize radioaktivnih kompo-
nent v vzorcih v okviru načrtovanega
programa nadzora radioaktivnosti v oko-
lju Rudnika urana Žirovski vrh.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pooblastilo za izvajanje me-
ritev radioaktivnosti v okolju.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ZVD Zavod za varstvo pri
delu, d.d., Bohoričeva 22a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,300.000 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: /
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: 13. 4. 2001.
Institut “Jožef Stefan”

Št. 731 1/01-3-223 Ob-47323
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovenje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: testiranje

učencev sedmih razredov z MFBT.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila, ki so bila uporablje-
na za izbiro so bila: dejavnost izvajalca, ka-
drovska zasedba, reference in finančna kon-
strukcija in so bila natančno opredeljena v
razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Center za psihodiagnostična
sredstva, d.o.o., Ljubljana, Parmova 39.

7. Pogodbena vrednost: 24,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano s pogajanji,
na podlagi 2. točke 97. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2001.

Zavod RS za zaposlovanje

Javni razpisi

Popravek

V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
opreme za lokalno vodenje elektrarn, na-
ročnika Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o.,
Maribor, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46550, se
ocenjena vrednost v 2. (c) točki popravi in
se pravilno glasi: 200,000.000 SIT.

Uredništvo

Popravek

Št. 14/2001 Ob-47124
V javnem razpisu za sofinanciranje obno-

ve lupin v okviru akcije “Ljubljana – moje
mesto”, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
22-23 z dne 30. 3. 2001, se besedilo raz-
pisa spremeni pri 6. točki rok za oddajo in
rok za odpiranje prijav in se pravilno glasi:

Pisne prijave je treba predložiti na na-
slov: Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Dalmatinova 1, Ljubljana, I. nadstropje,
do vključno 8. 5. 2001 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 2001
ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Oddelek za finance, Dalmatinova 1/I.
nadstropje, Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana

Ob-47083
Fundacija za financiranje športnih orga-

nizacij v Republiki Sloveniji na podlagi skle-
pa 38. seje sveta fundacije objavlja

javni razpis
strokovno-razvojnega projekta za

podporo odločanju
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev: predmet razpisa je izbira strokov-
no-razvojnega projekta za podporo odloča-
nju pri razdeljevanju sredstev fundacije.

S kibernetičnega vidika je športna vadba
proizvodnja športnih produktov, med dru-
gim tudi proizvodnja športnega rezultata. Pri
gledanju oziroma spremljanju športnega do-
godka, v okviru katerega se doseže športni
rezultat, se le-ta porabi. Vendar uporaba
športnega rezultata ni edini končni člen ve-
rige dejavnosti, ampak je to tudi menjava
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športnega rezultata. Zanima nas, kateri so
tisti dejavniki, ki vplivajo na različno menja-
vo enakega športnega rezultata oziroma na
vrednotenje tekmovalnega rezultata, dose-
ženega v posamezni športni panogi, gleda-
no z vidika posameznega športnega rezulta-
ta, kot tudi uspešnosti športne panoge.

Cilji:
a) Analizirati objektivne pokazatelje, ki

vplivajo na vrednotenje posameznih špor-
tnih rezultatov in športnih panog.

b) Pripraviti model vrednotenja športnih
panog v Sloveniji na podlagi objektivnih po-
kazateljev.

c) Razviti model financiranja kandidatov
na sredstva fundacije na področju dejavno-
sti vrhunskega športa in dejavnosti športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport (pravilnik o merilih in
pogojih za uporabo sredstev fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji; Uradni list RS, št. 67/98, št.
88/00).

d) Priprava različnih gradiv za odločanje
na drugih področjih sofinanciranja fundacije.

Okvirna vsota sredstev, ki jih bo fundaci-
ja namenila za strokovno-razvojni projekt, je
2,5 mio SIT.

2. Pogoji razpisa: na razpis se lahko pri-
javijo pravne in fizične osebe iz Slovenije, ki
dokazujejo svojo strokovno in raziskovalno
sposobnost z referencami.

Prijave bo ocenjeval svet fundacije na
podlagi predhodne ugotovitve o ustrezni ka-
kovosti in strokovni ter raziskovalni uspo-
sobljenosti odgovornih nosilcev projekta ozi-
roma članov projektne skupine.

Pri izboru projekta bodo imeli prednost
prijavitelji, ki bodo s kvalificiranostjo predla-
gateljev, opredelitvijo problema, raziskoval-
nim pristopom, finančno ponudbo in časov-
nim načrtom obetali učinkovito doseganje
zgoraj navedenih ciljev.

Projekt mora biti izveden do 15. 1.
2002.

3. Rok in način prijave: kandidati morajo
prijave na razpis poslati s priporočeno poši-
ljko ali oddati osebno na naslov Fundacija
za financiranje športnih organizacij v Repu-
bliki Sloveniji, Dunajska 51, 1000 Ljublja-
na, najkasneje do 21. maja 2001. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 14. ure
oddana v prostorih fundacije.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov kandidata (polni naslov pošilja-

telja),
– naslov fundacije (polni naslov prejem-

nika),
– pripis »javni razpis strokovno-razvojne-

ga projekta«.
4. Informiranje kandidatov: za dodatne

informacije lahko kandidati fundacijo zapro-
sijo pisno na naslov fundacije ali preko elek-
tronske pošte na naslov info.fso@gov.si ozi-
roma ustno na tel. 01/236-25-22, vsak dan
med 10. in 12. uro. Kontaktna oseba je
mag. Gregor Jurak.

5. Postopek obravnave vlog: datum od-
piranja vlog bo v roku 14 dni po končanem
razpisnem roku. Razpisna komisija bo od-
prla pravočasno poslane prijave. Prijave, ki
bodo prispele na sedež fundacije po razpi-
snem roku za prijavo, bodo zavržene.

Prijavitelji projektov bodo obveščeni o
izbiri v roku 15 dni od dneva odpiranja.

Fundacija za financiranje
športnih organizacij v Republiki

Sloveniji

Ob-47134
Na podlagi določil četrte alinee 80., 81.,

82. in 91. člena stanovanjskega Zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr.,
9/94 – Odločba US, 21/94, 23/96,
24/96 – Odločba US, 44/96 – Odločba
US, 1/00 in 1/00 – Odločba US) in 14.
člena splošnih pogojev poslovanja Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, jav-
nega sklada (Ur. l. RS, št. 119/00), Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad po sklepu nadzornega sveta Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, jav-
nega sklada z dne 11. aprila 2001 objavlja

razpis (imenovan triintrideseti) za
dolgoročna stanovanjska posojila
Stanovanjskega sklada Republike

Slovenije, javnega sklada za pridobitev
neprofitnih in socialnih stanovanj
I. Splošna določila
Posojila Stanovanjskega sklada Republi-

ke Slovenije, javnega sklada po tem razpisu
so namenjena:

1. pravnim osebam, vpisanim v register
neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 94.
člena stanovanjskega zakona,

2. občinam,
3. javnim nepremičninskim skladom,
4. proračunskim skladom, ustanovljenim

za pridobivanje neprofitnih najemnih in soci-
alnih stanovanj,

5. investitorjem neprofitnih najemnih sta-
novanj na demografsko ogroženih področjih,
tudi če ne izpolnjujejo pogojev za vpis v regi-
ster neprofitnih stanovanjskih organizacij,

za gradnjo, prenovo ali nakup neprofit-
nih najemnih stanovanj in socialnih stano-
vanj na območju Republike Slovenije.

Posojila po tem razpisu so namenjena
naštetim upravičencem tudi, če skupaj z ob-
čino omogočajo trajne oblike stanovanja
romskim družinam, ki imajo na njihovem ob-
močju stalno prebivališče in istočasno izbo-
ljšujejo bivalne pogoje (pogoje uporabe la-
stnih in drugih stanovanj, stanovanjskih hiš
in bivalnih naselij) drugih občanov na obmo-
čjih, kjer so takšni pogoji poslabšani zaradi
neurejenih romskih naselij.

Višina sredstev za posojila po tem razpi-
su je 2.000,000.000 tolarjev, s tem da bo
poraba vseh odobrenih posojil v letu 2001
omejena na 1.000,000.000 tolarjev in v
letu 2002 na 1.000,000.000 tolarjev.

II. Razpisni pogoji
Na tem razpisu lahko sodelujejo le tisti

upravičenci, ki poleg pogojev iz Splošnih
določil tega razpisa izpolnjujejo še nasled-
nje pogoje:

1. imajo pravnomočno gradbeno ali enot-
no dovoljenje za gradnjo oziroma prenovo
stanovanj ali stanovanjske stavbe ali imajo
sklenjeno pogodbo ali predpogodbo za na-
kup stanovanj,

2. imajo za gradnjo ali prenovo izdelano
projektno dokumentacijo skladno s pravilni-
kom o minimalnih tehničnih pogojih za gra-
ditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l.
RS, št. 45/00),

3. projektna dokumentacija iz prejšnje
točke izkazuje izpolnjevanje zahtev iz 8. b
člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86, Ur. l. RS, št. 71/93,
40/94, 69/94, 29/95, 59/96, 23/97 –
sklep US, 83/98 – Odločba US, 45/99,
42/00 – Odločba US, 52/00),

4. površina stanovanj brez pomožnih sta-
novanjskih prostorov, kot jih določa 2. člen
stanovanjskega zakona ne presega 120
kvadratnih metrov na enoto,

5. bodo pridobljena stanovanja oddale
v najem upravičencem po pravilniku o od-
dajanju neprofitnih najemnih stanovanj (Ur.
l. RS, št. 35/95 in 31/97) ali po Pravilni-
ku o merilih za dodeljevanje socialnih sta-
novanj v najem (Ur. l. RS, št. 18/92,
53/99),

6. za pokritje potrebne lastne udeležbe
za izvedbo projekta z investicijskim progra-
mom in bilančnimi podatki izkazujejo prese-
žek trajnega kapitala nad materialnimi in ne-
materialnimi naložbami,

7. vsi udeleženci v projektu morajo imeti
poravnane vse zapadle obveznosti do Sta-
novanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada.

III. Posojilni pogoji
1. Višina posojila, ki ga lahko dobi upra-

vičenec, je odvisna od vrste zavarovanja po-
sojila in je omejena pri zavarovanju posojila:

a) pri zavarovalnici, z bančno garancijo
ali poroštvom občine na 70%,

b) z zastavitvijo ustrezne nepremične na
50%

obračunske vrednosti projekta.
Za obračunsko vrednost investicije se

upošteva naslednjo ceno:
a) pri gradnji in prenovi - gradbena, obrt-

niška in instalacijska dela v skupni višini iz
projektantskega predračuna, vendar ne več
kot 150.000 tolarjev na kvadratni meter ne-
to koristne stanovanjske površine,

b) pri nakupu stanovanj – pogodbena
cena, vendar ne več kot 240.000 tolarjev
na kvadratni meter.

V primeru dvoma v obračunsko vrednost
na podlagi predloženih dokumentov Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad določi obračunsko vrednost na podla-
gi cenitve sodno zapriseženega cenilca
gradbene stroke.

2. Obrestna mera za odobreno posojilo
je letna in se obračunava na stanje glavnice.
Glavnica se revalorizira skladno s predpisi
za ohranjanje realne vrednosti posojila.

Višina obrestne mere je odvisna od vrste
zavarovanja posojila in je lahko

a) 1,95%, če je odobreno posojilo zava-
rovano z bančno garancijo ali poroštvom
občine;

b) 2,50%, če je posojilo zavarovano z
zastavitvijo nepremičnine.

3. Odplačilna doba za odobreno posoji-
lo je največ 25 let od podpisa posojilne
pogodbe.

Posojilo se vrača v variabilnih mesečnih
anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo tri
mesece po črpanju celotnega posojila, ven-
dar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa
posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade
v plačilo 25 let po podpisu posojilne pogod-
be.

4. Posojila upravičencem so ob upošte-
vanju predhodnih točk tako:
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Vrsta zavarovanja posojila Višina posojila Obrestna Odplačilna
 mera doba

garancija banke, zavarovanje
posojila pri zavarovalnici ali do 70% obračunske
poroštvo občine vrednosti investicije T+ 1,95% do 25 let
zastava ustrezne nepremičnine do 50% obračunske

vrednosti investicije T + 2,50% do 25 let

5. Zavarovanje posojila je obvezno z
enim od naslednjih instrumentov:

a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri prvovrstni zavaroval-

nici,
c) poroštvom občine,
d) zastavo še neobremenjene nepremič-

nine, vredne najmanj trikrat toliko kot odo-
breno posojilo; kot vrednost se upošteva
pogodbena vrednost, če je bil promet z za-
stavljeno nepremičnino izvršen v letu 2000
ali 2001, za ostale nepremičnine pa vre-
dnost, ki jo določi sodno zapriseženi ceni-
lec gradbene stroke. Posojilodajalec ima v
primeru dvoma v vrednost nepremičnine,
ponujene v zastavo, sam pravico določiti
drugega sodno zapriseženega cenilca grad-
bene stroke. V zastavo je lahko dana tudi
kreditirana nepremičnina.

Druga zasedena najemna stanovanja in
zasedene najemne stanovanjske hiše ne
štejejo za ustrezno nepremičnino za zavaro-
vanje posojila z zastavo. Za ustrezno ne šte-
je nepremičnina, stvar in pravica, ki ne mo-
re biti predmet izvršbe po zakonu o izvršbi
in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 50/98).

Posojilodajalec Stanovanjski sklad Re-
publike Slovenije, javni sklad se za zavaro-
vanje odobrenega posojila vpiše kot prvi
zastavni upnik na ustrezni nepremičnini.

Posojilojemalec mora zastavljeno nepre-
mičnino zavarovati za tržno vrednost za vse
običajne rizike in zavarovalno polico vinkuli-
rati v korist Stanovanjskega sklada Republi-
ke Slovenije, javnega sklada.

6. Posojilojemalec mora kreditirano ne-
premičnino zavarovati za tržno vrednost za
vse običajne rizike in zavarovalno polico vin-
kulirati v korist Stanovanjskega sklada Re-
publike Slovenije, javnega sklada.

7. Stroške vseh zavarovanj in priprave
ter sklepanja posojilne pogodbe v obliki no-
tarskega zapisa plača posojilojemalec.

8. Za črpanje odobrenega posojila mora
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Po-
sojilna pogodba mora biti sklenjena pravilo-
ma v 60 dneh po prejemu sklepa o odobri-
tvi posojila, sicer se šteje, da je prosilec
odstopil od vloge za ta razpis.

Črpanje odobrenega posojila je doku-
mentarno. Dinamika in pogoji črpanja odo-
brenega posojila so opredeljeni v posojilni
pogodbi v odvisnosti od predvidene dinami-
ke izvedbe kreditiranega projekta in razpi-
sanih sredstev.

IV. Natečajni postopek
Natečajni postopek bo Stanovanjski

sklad Republike Slovenije, javni sklad vodil
po določilih zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99). Pravne ose-
be, ki želijo pridobiti posojilo po pogojih
tega razpisa, lahko oddajo vloge od 7. maja
do vključno 28. decembra 2001 s priporo-
čeno pošiljko ali osebno na naslov Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31.

Vloge lahko oddajo prosilci samo na po-
sebnem obrazcu, ki ga lahko kupijo na na-
vedenem naslovu od dneva objave tega raz-
pisa.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 200 točk oziroma
3.000 tolarjev. Upravno takso plačajo v
upravnih kolkih in jih pripnejo na vlogo iz
drugega odstavka te točke.

Vse v vlogi zahtevane priloge morajo biti
ob vložitvi vloge predložene v originalu na
vpogled in v dvojniku. Dvojnike Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije, javni sklad
zadrži in jih tudi po izteku razpisnega roka
ne vrača.

Navedbe v vlogi prosilca bo preverjala
služba Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada pri pristojnih or-
ganih in z ogledi.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad bo v roku treh dni po prejemu
vloge obveščal prosilce o potrebnih more-
bitnih dopolnitvah vloge. Prosilci so dolžni
nepopolne vloge dopolniti v določenem ro-
ku po obvestilu o nepopolnosti, sicer se
vloga kot nepopolna zavrže.

Popolna vloga mora poleg izpolnjenega
obrazca z dokazom o plačani upravni taksi
po zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št.
8/00, 44/00 in 81/00) in prilog, zahteva-
nih v obrazcu vsebovati vse dokumente, ki
dokazujejo upravičenost prosilca, da so-
deluje na razpisu in da izpolnjuje vse pogo-
je I. in II. točke razpisa ter dokumente, ki
dokazujejo izvedljivost izbrane oblike zava-
rovanja posojila.

Stanovanjski sklad Republike Sloveni-
je, javni sklad bo obravnaval vsako vlogo
posamično in sproti. V okviru razpisane
vsote bo o vsaki vlogi odločeno najkasneje
v 60 dneh po vložitvi vsake vloge.

Pri odločanju o dodelitvi sredstev skla-
da upravičencem se uporablja postopek,
določen z zakonom o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99).

Vsak prosilec bo o rešitvi svoje vloge
obveščen v 3 dneh po sprejemu odločitve
po pošti s povratnico.

Zoper odločbo oziroma sklep direktorja
ima prosilec pravico pritožbe na Ministrs-
tvo za okolje in prostor, ki jo vloži osebno
ali odda po pošti s povratnico na naslov
posojilodajalca Stanovanjski sklad Repu-
blike Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Po-
ljanska 31.

Vloge, ki bodo prispele v razpisanem
roku, pa bo razpisana vsota že razdeljena,
bodo prednostno obravnavane v okviru na-
slednjega razpisa.

Vse informacije o razpisu lahko prosilci
dobijo osebno na Stanovanjskem skladu
Republike Slovenije, javnem skladu v Ljub-
ljani na Poljanski cesti 31 ali na tel.
01/47-10-525.

Stanovanjski sklad Republike
Slovenije

Št. 16/2001 Ob-47278
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) objavlja
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za mladino

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti mladinskih

centrov v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje delovanja mla-
dinskih centrov, ki izpolnjujejo pogoje in me-
rila iz tega javnega razpisa.

Sofinanciranje delovanja mladinskega
centra obsega:

– kritje dela stroškov neprogramskih
(materialnih) stroškov centra,

– kritje dela stroškov programa(ov) re-
dne(ih) dejavnosti mladinskega centra in
stroškov posamičnih (posebnih) projektov,
ki niso predmet drugih javnih razpisov Ura-
da RS za mladino in so realizirani v organi-
zaciji mladinskega centra ali v soorganizaciji
in sodelovanju z drugimi nosilci mladinskih
projektov.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki na javni razpis:

a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponu-
dniki s statusom:

I. pravne osebe, registrirane v RS kot
javni zavod, ki ga je ustanovila občina za
opravljanje dejavnosti mladinskega centra,

II. nevladne organizacije, ki je prostovo-
ljna in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS in ki opravlja dejavnosti mladin-
skega centra,

b) ponudnik mora zagotavljati redno de-
lovanje mladinskega centra,

c) ponudnik mora uveljavljati pluralna
programska izhodišča, ki se odražajo v let-
nem programu dela,

d) ponudnik mora zagotavljati notranjo
organizacijsko shemo, ki omogoča demo-
kratično obravnavo in koordinacijo izvedbe
planiranega programa,

e) ponudnik mora nuditi ustrezne pro-
storske pogoje za delovanje mladinskega
centra,

f) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (Urada RS za mladino),

g) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika,

h) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika,

i) ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladi-
no).

4. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg rednega delovanja in projektov

v letu 2000,
– obseg planiranega delovanja v letu

2001,
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– lokalni in regionalni pomen centra,
– število in struktura mladih, vključenih v

programe centra,
– število programov, izvedenih s strani

neorganiziranih nosilcev,
– sodelovanje s sorodnimi centri na na-

cionalnem in mednarodnem nivoju,
– velikost in funkcionalnost prostora,
– urnik oziroma frekventnost rednega

delovanja,
– skupnostno delo - izvajanje programov

izven centra.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
40,000.000 SIT.

Okvirna višina sredstev je pogojna, ker
proračun RS za leto 2001 še ni sprejet.
Naročnik bo zato sklepal pogodbe z iz-
branimi prejemniki sredstev v dveh delih.
V prvem delu se bodo delila sredstva ter
sklepale pogodbe do višine v začasnem
financiranju zagotovljenih sredstev tj. do
višine 1,861.000 SIT. Po sprejetju držav-
nega proračuna bo naročnik z aneksi k
pogodbam dodelil še preostala sredstva,
ki bodo v ta namen zagotovljena v prora-
čunu. Če bo v sprejetem proračunu na
razpolago manj sredstev kot načrtuje na-
ročnik, bo le-ta vsem prejemnikom sred-
stev ustrezno linearno znižal odobrena
sredstva.

Če bo proračun RS za leto 2001 že
sprejet v času sprejema odločitve (sklepa) o
dodelitvi sredstev, pa se bodo pogodbe
sklepale v višini celotnega pogodbenega
zneska.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu
2001, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb:

– rok za predložitev ponudb in način pre-
dložitve: ponudnik mora ponudbo za dode-
litev sredstev poslati izključno s priporoče-
no pošto, napozneje do četrtka, 17. 5.
2001, na naslov Urada RS za mladino, p.p.
1711, 1001 Ljubljana,

– opremljenost ponudb: ponudbo za raz-
pis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na
katerem mora biti: vidna označba: “Ne od-
piraj - Ponudba za mladinski center“.

Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena na-
ročniku.

8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev

Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija na-
ročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
odstavkom 76. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije ne bo javno.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb pre-
jeli obvestilo o odpiranju ponudb.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od za-
ključka odpiranja ponudb. Datum, do kate-
rega bodo ponudniki obveščeni o izidu jav-
nega razpisa, bo naveden v obvestilu o od-
piranju ponudb.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo
dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V
primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od
prejema ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od ponudbe za pridobitev sred-
stev.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS
za mladino, po pošti ali elektronski pošti.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na
voljo tudi na disketah.

Vse dodatne informacije lahko ponudni-
ki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
01/426-57-01.

Urad RS za mladino

Št. 16/2001 Ob-47279
Na podlagi določil Zakona o javnih finan-

cah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01) objavlja
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za mladino

javni razpis
za sofinanciranje delovanja mladinskih

organizacij v letu 2001
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljub-
ljana

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje delovanja mla-
dinskih organizacij, katerim bo na podlagi
tega javnega razpisa podeljen status nacio-
nalne mladinske organizacije za leto 2001.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-
dniki na javni razpis

a) na ta razpis se lahko prijavijo ponudni-
ki s statusom:

– nevladne organizacije, ki je:
– prostovoljna,
– neprofitna,
– registrirana kot pravna oseba v RS,
– združenje mladih, za katero iz statu-

ta oziroma splošnih pravil delovanja izhaja,
da se ukvarja z mladinskim delom;

– mladinske organizacije v politični stran-
ki, registrirani po zakonu o političnih stran-
kah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98, 1/99,
24/99 in 70/00);

b) ponudnik mora imeti najmanj 300 čla-
nov/članic,

c) ponudnik mora imeti najmanj 7 lokal-
nih organizacijskih enot, ki po teritorialnem
principu pokrivajo različne predele Slove-
nije,

d) ponudnik mora imeti najmanj 70%
članstva v starosti od 15. do 29. leta,

e) na ta javni razpis lahko oddajo ponud-
be ponudniki, ki so v letu 2000 izvedli naj-
manj pet programov nacionalnega pomena
za mladinsko delo,

f) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (Urada RS za mladino),

g) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa
ter preverjanjem števila članstva organizaci-
je, in sicer s strani pooblaščenih oseb na-
ročnika,

h) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika,

i) ponudnik je lahko organizacija, ki za
Urad RS za mladino ne opravlja katere od
pogodbenih servisnih dejavnosti (za mladi-
no).

4. Merilo za dodelitev sredstev: število
članstva.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
20,000.000 SIT.

Okvirna višina sredstev je pogojna, ker
proračun RS za leto 2001 še ni sprejet.
Naročnik bo zato sklepal pogodbe z izbrani-
mi prejemniki sredstev v dveh delih. V pr-
vem delu se bodo delila sredstva ter sklepa-
le pogodbe do višine v začasnem financira-
nju zagotovljenih sredstev tj. do višine
500.000 SIT. Po sprejetju državnega pro-
računa bo naročnik z aneksi k pogodbam
dodelil še preostala sredstva, ki bodo v ta
namen zagotovljena v proračunu. Če bo v
sprejetem proračunu na razpolago manj
sredstev kot načrtuje naročnik, bo le-ta
vsem prejemnikom sredstev ustrezno line-
arno znižal odobrena sredstva.

Če bo proračun RS za leto 2001 že
sprejet v času sprejema odločitve (sklepa) o
dodelitvi sredstev, pa se bodo pogodbe
sklepale v višini celotnega pogodbenega
zneska.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu
2001, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb:

– rok za predložitev ponudb in način pre-
dložitve: ponudnik mora ponudbo za dode-
litev sredstev poslati izključno s priporoče-
no pošto, najpozneje do srede, 9. 5. 2001
na naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711,
1001 Ljubljana,

– opremljenost ponudb: ponudbo za raz-
pis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na
katerem mora biti: vidna označba: “Ne od-
piraj - Ponudba za status NMO“.

Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena na-
ročniku.

8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev

Odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija na-
ročnika. Odpiranje ponudb v skladu z 2.
odstavkom 76. člena Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije ne bo javno.

Neveljavnih ponudb (nepravilno oprem-
ljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
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komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb pre-
jeli obvestilo o odpiranju ponudb.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od za-
ključka odpiranja ponudb. Datum, do kate-
rega bodo ponudniki obveščeni o izidu jav-
nega razpisa, bo naveden v obvestilu o od-
piranju ponudb.

Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo do-
deljena sredstva, k podpisu pogodbe. V pri-
meru, da se prejemnik v roku 8 dni od pre-
jema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.

10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-
sirani ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS
za mladino, po pošti ali elektronski pošti.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na
voljo tudi na disketah.

Vse dodatne informacije lahko ponudni-
ki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
01/426-57-01.

Urad RS za mladino

Št. 425/2001 Ob-47295
Komisija Republike Slovenije za nagra-

de in priznanja, Trg Osvobodilne fronte 13,
Ljubljana, v skladu z 38. členom Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91 -
I) in 12. členom Pravilnika o nagradah in
priznanjih Republike Slovenije za znanstve-
no-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št. 39/98 in
11/99; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ob-
javlja

javni razpis
Zoisovih nagrad in priznanj, ki jih

podeljuje Komisija Republike Slovenije
za nagrade in priznanja v letu 2001
1. Naziv in sedež razpisovalca: Komisija

Republike Slovenije za nagrade in prizna-
nja, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
Zoisove nagrade in priznanja.

I. Zoisove nagrade
Zoisove nagrade se podeljujejo :
a) za vrhunske znanstvene dosežke na

področju temeljnih in aplikativnih ved; in
b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je

s svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan
znanstvenik, ki je že dopolnil 65 let staro-
sti.

Nagrade pod a) se podeljujejo praviloma
za dela, ki so bila objavljena v zadnjih sed-
mih letih. Predlogom za nagrade morajo biti
priložena dela, ki so predlagana za nagra-
do, analiza odmevnosti (podprta s citiranos-
tjo, kjer je to možno) in strokovna utemelji-
tev, podprta s podpisi dveh strokovnjakov s
področja, kamor sodijo predlagana dela.

Predlogom pod b) morajo biti poleg stro-
kovne utemeljitve, podprte s podpisi dveh
strokovnjakov, priložene tudi biografija in bi-
bliografija kandidata ter analiza odmevnosti
(podprta s citiranostjo, kjer je to možno).

II. Zoisova priznanja
Zoisova priznanja se podeljujejo za:
a) pomembne znanstvene dosežke na

področju temeljnih in aplikativnih znano-
sti; in

b) za izume, tehnološke dosežke in upo-
rabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo po
izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo po-
memben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarske in druge dejavnosti.

Priznanja pod a) se podeljujejo praviloma
za dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih
letih. Predlogom za priznanja morajo biti pri-
ložena dela, ki so predlagana za nagrado,
analiza odmevnosti (podprta s citiranostjo,
kjer je to možno) in strokovna utemeljitev,
podprta s podpisi dveh strokovnjakov s po-
dročja, kamor sodijo predlagana dela.

Predloge pod b) je treba pripraviti v skla-
du z navodili za pripravo predlogov s podro-
čja izumov, ki jih je izdelala komisija, in so
na voljo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.

3. Komisija pri svojih odločitvah upošte-
va naslednje splošne kriterije za podelitev
nagrad in priznanj:

– dela, ki se nagrajujejo, morajo vsebo-
vati izvirne dosežke, ki so pomemben pri-
spevek k znanosti;

– napisana morajo biti na način, ki ustre-
za znanstvenim delom;

– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:

a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svo-
jem področju pri nas in v svetu;

b) da prinašajo nove metode;
c) da pomenijo pomemben prispevek v

svetovni zakladnici znanja;
d) da prinašajo ekonomske učinke v go-

spodarskih in drugih dejavnostih;
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja za izume,

tehnološke dosežke in uporabo znanstve-
nih izsledkov so:

– da izstopajo po tehnični odličnosti;
– da povečujejo konkurenčnost in doda-

no vrednost proizvodov;
– da odpirajo nove trge;
– da omogočajo odpiranje delovnih mest

in gospodarskih družb.
4. Pravilnik v 11. členu določa, da lahko

znanstvenik prejme le eno nagrado za vr-
hunski dosežek in le eno priznanje za po-
memben dosežek. Nagrade in priznanja za
najvišje dosežke na področju znanosti v Re-
publiki Sloveniji, podeljene do uveljavitve
tega pravilnika, so izenačene z nagradami,
podeljenimi po tem pravilniku. Navedeno
velja tudi v primerih, če je kandidat prejel
nagrado ali priznanje v skupini.

5. Nagrade in priznanja se podeljujejo
za leto 2001.

6. Strokovno utemeljeni predlogi za Zoi-
sove nagrade in priznanja morajo prispeti v
zaprtih ovojnicah in v dveh izvodih (vključno
z ustrezno dokumentacijo) na ministrstvo z
oznako “ne odpiraj - predlog za Zoisovo
nagrado oziroma priznanje” ter z navedbo
pošiljatelja. Ne glede na način prenosa mo-
rajo vloge prispeti v glavno pisarno najka-
sneje do 28. maja 2001 do 15. ure. Dodat-
ne informacije dobite pri mag. Daši Bole
Kosmač, tel. 01/478-46-29 ali preko h.c.
01/478-46-00.

7. Odpiranje vlog bo v prostorih mini-
strstva dne 29. maja 2001 ob 11.uri.

8. Vsi predlogi za nagrade in priznanja
morajo biti prijavljeni v skladu s Pravilni-
kom.

9. Zoisove nagrade in priznanja bodo
podeljeni novembra 2001.

Komisija Republike Slovenije
za nagrade in priznanja

Št. 601-03-4/2001 Ob-47341
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju

bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01) Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, objavlja

razpis
za izbiro študentskih domov

I. Razpis se objavlja za izbiro zasebnih
zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb,
registriranih za dejavnost študentskih do-
mov (v nadaljnjem besedilu: zasebni štu-
dentski domovi), ki jim bo ministrstvo dode-
ljevalo subvencije za bivanje študentov.

II. Okvirna vsota denarja, namenjena za
subvencioniranje bivanja študentov v zase-
bnih študentskih domovih v študijskem letu
2001/2002, je 10,000.000 SIT.

Subvencija za posameznega študenta,
ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencio-
niranje bivanja, se bo začela izplačevati po-
tem, ko bo z njim zasebni študentski dom
sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks
k pogodbi in bo na seznamu, ki ga bodo v
skladu z 32. členom Pravilnika o subvencio-
niranju bivanja študentov ministrstvu pošilja-
le pisarne za študentske domove. Nakazo-
vale se bodo mesečno, način in postopek
njihovega izplačevanja se bo natančno opre-
delil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom
in izbranim zasebnim študentskim domom.

III. Na razpis se lahko prijavijo zasebni
študentski domovi, ki:

1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne

prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, ku-

hanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,

– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napelja-

ve po sanitarno-tehničnih predpisih ter red
in čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;

2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem razpisu za
sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsa-
ko študijsko leto objavi ministrstvo;

3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija.

IV. Zasebni študentski domovi morajo
prijavi na razpis priložiti:

1. dokazilo pristojnega organa o tem, da
so registrirani za dejavnost študentskih do-
mov;

2. natančne podatke o vseh bivalnih
zmogljivostih in opremi z natančnim števi-
lom postelj, namenjenih za študente, upra-
vičene do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki
bodo bivanje v njem podaljševali;

3. podatke o ceni bivanja v domu (če se
cene glede na sobe razlikujejo, je treba na-
vesti podatke za vsako skupino sob pose-
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bej in povprečno ceno bivanja v domu v
zadnjih treh mesecih) in elementih, iz kate-
rih je sestavljena;

4. pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev;

5. izjavo o tem, da bodo študentu zma-
njšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša
subvencija.

V. Prijavo s prilogami je treba poslati Mi-
nistrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljub-
ljana, Trg OF 13, do 15. maja 2001, v
zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano:
«Ne odpiraj – prijava na razpis za izbiro
študentskih domov« in naslov pošiljatelja.
Odpiranje vlog bo 17. maja 2001 ob 13.
uri, v sejni sobi ministrstva, Trg OF 13, 4.
nadstropje.

VI. Postopek za izbiro bo vodila komisija
ministrstva. Ministrica za šolstvo, znanost in
šport bo do 22. maja 2001 sprejela sklep o
izbiri zasebnih študentskih domov, ki izpol-
njujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za
bivanje študentov.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-47085
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih

financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00)
Občina Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih

programov in letovanja otrok v letu
2001

1. Predmet javnega razpisa je sofinan-
ciranje programov humanitarnih in nepro-
fitnih organizacij, zavodov ter društev, ki
imajo sedež na območju Občine Vipava
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi na
območju Občine Vipava in vključujejo nje-
ne občane.

2. Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2001
zagotovljenih:

a) 1,700.000 SIT za humanitarne pro-
grame,

b) 700.000 SIT za subvencioniranje le-
tovanja otrok.

3. Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju

socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
4. Na razpis se lahko prijavijo naslednji

predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot

prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,

– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih so-
cialnih programov in storitev, utemeljene na
značilnostih invalidov po posameznih fun-
kcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj in-
validov,

– druge neprofitne organizacije in druš-
tva, ki na območju občine Vipava oziroma
za njene občane izvajajo razpisane progra-
me.

5. Predlagatelji morajo ob prijavi na raz-
pis posredovati naslednje podatke:

a) izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine

Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro;

b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma, da izvajajo program
tudi za občane občine Vipava,

c) poročilo o delu in finančno poročilo
za leto 2000,

d) program dela in finančni načrt za leto
2001,

e) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov) ter
podatke o višini članarine.

6. Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov z območja Občine Vipa-

va.
7. Rok za predložitev prijav je 15 dni od

objave tega razpisa. Prijave morajo biti od-
dane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis
za humanitarne programe in letovanje otrok«
na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.

8. O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po
sprejemu sklepa s strani župana.

9. Dodatne informacije so vam na voljo
na občinski upravi (tel. 05/364-34-13, He-
lena Kobal).

Občina Vipava

Št. 46503-35/2001-8 Ob-47111
Mestna Občina Celje – Zavod za planira-

nje in izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov
9, objavlja na podlagi 6., 7., 39., 42. in 47.
člena Zakona o stavbnih zemljiščih, 2., 5. in
7. člena Pravilnika o načinu, pogojih in po-
stopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali
oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v
lasti MOC (Uradni list RS, št. 46/00) in
skladno s pogoji iz Zazidalnega načrta Sta-
rega mestnega jedra Celja (Uradni list SRS,
št. 42/86) objavlja

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za
gradnjo garažnega, poslovnega in

trgovskega objekta ob Aškerčevi ulici v
Celju

1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
na parcelah in delih parcel št. 1732, 1733,
1734, 1691/4 1726/2, in 1688/3, vse
k.o. Spodnja Hudinja, ter parcelah in delih
parcel št. 2207, 2208, 2209, 2210, 2211,
2212, 2512/3, 2217/2, 2217/1, 2219,
2217/3, vse k.o. Celje. Zemljišče, ki je
predmet prodaje po tem razpisu, meri ca.
8.450 m2.

2. Na predmetnem zemljišču je predvi-
dena gradnja garažnega, poslovnega in tr-
govskega objekta, podanega z okvirno grad-
beno linijo v izmeri 205 x 33 m. Etažnost
objekta je: klet, pritličje, na ravni katerega
poteka v vzdolžni in prečni smeri notranja
ulica oziroma pasaža in 3 etaže – kota ven-
ca je ca. 13,50 m in je podana z višino
vogalnega objekta na Aškerčevi ulici. Bruto
površina celotnega objekta znaša ca.
31.000 m2.

Izdelana so detajlna urbanistično arhi-
tektonska izhodišča in usmeritve za obliko-
vanje objekta na obravnavanih zemljiščih, ki
so sestavni del razpisnega gradiva.

Investitor mora na idejno rešitev pridobiti
glede oblikovanja in umestitve objekta v

zemljišče soglasje razpisovalca in pristojne-
ga Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine.

3. Zainteresirani ponudniki lahko urbani-
stično arhitektonska izhodišča in usmeritve
za oblikovanje objekta na obravnavanih zem-
ljiščih dvignejo in zahtevajo dodatne infor-
macije pri Zavodu za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje pri
kontaktni osebi Golob-Mareš Majdi, univ.
d.i.a. do srede, 26. 4. 2001 proti plačilu
10.000 SIT (z DDV) na žiro račun Mestne
občine Celje, Zavod za planiranje in izgrad-
njo, št. 50700-630-8010105.

4. Cena komunalno urejenega stavbne-
ga zemljišča je izračunana na dan 10. 4.
2001 in znaša 316 DEM/m2 za izgradnjo
objekta, opisanega v točki 2, v skupni izme-
ri ca. 31.000 m2), vse v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila na podlagi sklenjene kupo-
prodajne pogodbe, ki se sklene z izbranim
interesentom.

V ceni komunalne ureditve zemljišča je
zajet strošek komunalne opreme stavbnega
zemljišča, in sicer z vodovodnim, kanaliza-
cijskim, plinovodnim, cestnim in telefonskim
omrežjem, vse do meje ureditvenega ob-
močja. Elektro omrežje je zajeto v komunal-
no opremo zemljišča v skladu s pogoji dis-
tributerja električne energije.

V tej ceni niso zajeti prispevki za priklju-
čitev na naprave individualne komunalne ra-
be ter fizična izvedba priključkov na sekun-
darno komunalno omrežje.

5. Ceno stavbnega zemljišča in stroške
priprave in opreme stavbnega zemljišča je
kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v
15 dneh po podpisu pogodbe.

6. Plačilo je potrebno zavarovati z ban-
čno garancijo za celoten znesek kupnine, in
jo je potrebno predložiti ob sklenitvi pogod-
be. Veljavnost bančne garancije mora biti
najmanj 60 dni od dneva podpisa pogodbe.

7. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po prejemu
sklepa o izbiru najugodnejšega ponudnika.
V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku
ne podpiše pogodbe, lahko razpisovalec
proda zemljišče drugemu ponudniku, vpla-
čana varščina pa zapade v dobro razpiso-
valcu.

8. Rok za pričetek gradnje je 8 mese-
cev, rok izgradnje pa 18 mesecev od dneva
podpisa pogodbe o prodaji stavbnega zem-
ljišča.

9. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške notarskega zapisa in stroške izvedbe
vpisa lastništva v zemljiško knjigo plača iz-
brani ponudnik.

10. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe, državljani Republike Sloveni-
je in pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki ponudbi predložijo kopijo over-
jenega potrdila o državljanstvu oziroma over-
jen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni.

11. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena višja cena od razpisane,
– upoštevanje urbanistične in arhitektur-

ne usmeritve pri zasnovi projekta,
– reference pri inženiringu in gradnji isto-

vrstnih objektov v zadnjih 5 letih,
– roki pričetka in konca gradnje.
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V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enake pogoje, si prodajalec pridr-
žuje pravico, da s temi enakovrednimi po-
nudniki izvrši javno dražbo.

12. Na podlagi geodetske odmere zem-
ljišča se opravi dejanski izračun vrednosti
komunalno urejenega zemljišča, medtem
ko se razlika za opremo stavbnega zemlji-
šča obračuna le v primeru, da bodo dejan-
ske izmere neto koristnih površin v primeru
gradnje objekta po projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja večje od površin v
tem razpisu, t.j. večje od 31.000 m2.

13. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali odda-
jo v zaprti ovojnici najkasneje do srede, dne
7. 5. 2001 do 12. ure na naslov: Mestna
Občina Celje – Zavod za planiranje in izgrad-
njo, Trg Celjskih knezov 9, z oznako »Ne
odpiraj – Za javni razpis – Garažni, poslovni
in trgovski objekt ob Aškerčevi ulici v Celju«
in s številko Uradnega lista RS, v katerem je
bil razpis objavljen. Na hrbtni strani mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.

Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10%

od ponujene skupne cene stavbnega zemlji-
šča za ocenjenih ca. 8.450 m2 na ŽR
50700-630-8010105 – Zavod za planiranje
in izgradnjo Celje. (ponudniku, ki na razpisu
ne bo uspel, bo razpisovalec varščino vrnil v
15 dneh po izboru najugodnejšega ponudni-
ka, izbranemu ponudniku pa bo razpisovalec
vplačano varščino vračunal v ceno ob plačilu);

– dokazila, ki prinašajo prednost pri iz-
boru.

14. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Zavoda za planiranje in
izgradnjo Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9 (drugo nadstropje) v sredo, dne
9. 5. 2001 ob 12. uri. Predstavniki ponu-
dnikov se morajo v primeru prisotnosti pri
odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom po-
nudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija za prodajo zemljišč in
vse ponudnike obvestila o izboru najugo-
dnejšega ponudnika v 15 dneh od dneva
javnega odpiranja ponudb.

15. Vsa pojasnila in morebitni ogled lo-
kacije v zvezi z razpisom lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo na Zavodu za planiranje
in izgradnjo Mestne občine Celje, tel.
03/426-56-22, Majda Golob-Mareš.

Mestna občina Celje

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-1/01-0515 Ob-47035
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 23. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto vodje višjega dr-
žavnega tožilstva na Višjem državnem
tožilstvu v Celju.

Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena

Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo vi-

šjega državnega tožilstva lahko postavljen
državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za višje-
ga državnega tožilca.

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-47174
Razpisna komisija Inštituta za javno upra-

vo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana, razpisuje na podlagi
10. in 11. člena Akta o preoblikovanju Inšti-
tuta za javno upravo pri Pravni fakulteti v
Ljubljani v zavod delovno mesto

direktorja inštituta.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat

izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima izobrazbo univerzitetni diplomi-

rani pravnik,
– da ima doktorat znanosti s področja

upravnopravnih znanosti,
– da ima naziv univerzitetnega učitelja na

Univerzi v Ljubljani, Pravna fakulteta in je habi-
litiran za področje upravnopravnih znanosti,

– da ima najmanj pet let delovnih izku-
šenj,

– da izkazuje sposobnost za vodenje in-
štituta,

– da obvlada slovenski in najmanj en tuj
jezik.

Direktor inštituta organizira in vodi delo
inštituta ter poslovanje, ga zastopa in pred-
stavlja in je odgovoren za zakonitost njego-
vega dela.

Direktor inštituta vodi strokovno delo in-
štituta.

Direktor bo imenovan za mandatno do-
bo petih let, z možnostjo ponovnega imeno-
vanja.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim živ-
ljenjepisom najkasneje v roku 8 dni od obja-
ve tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov
inštituta. Razpisna komisija nepopolnih in
nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. O
odločitvi o imenovanju bodo kandidati ob-
veščeni v 15 dneh od objave.

Inštitut za javno upravo
pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Št. 111/2001 Ob-47251
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 fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI),

– 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 pred-

ložijo program razvoja šole in zavoda Kme-

tijske 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 8-ih
dneh po končanem postopku.

Nastop dela je 16. 6. 2001.
Kmetijska šola Grm

Novo mesto

Št. S/23-2001 Ob-47324
Na podlagi tretjega odstavka 258. in

258.č člena Zakona o prekrških (Ur. l. SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l.
RS, št. 10/91, 13/93, 61/96 – Odločba
US, 35/97, 73/97 – Odločba US, 87/97,
73/98, 31/00 in 33/00 – Odločba US) v
zvezi s četrtim odstavkom 62. člena in tre-
tjim odstavkom 61. člena Zakona o sodi-
ščih (Ur. l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in
28/00), je Svet sodnikov za prekrške Re-
publike Slovenije na 58. seji dne 10. 4.
2001 sprejel sklep

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije razpisuje prosta mesta:

– predstojnika sodnika za prekrške s
sedežem na Jesenicah,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Slovenj Grad-
cu,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Domžalah,

– namestnika predstojnika sodnika
za prekrške s sedežem v Slovenskih Ko-
njicah.

Kandidati naj prijave z življenjepisom z
opisom svoje strokovne dejavnosti in orga-
nizacijske izkušnje po izvolitvi v sodniško
funkcijo, pošljejo na naslov: Svet sodnikov
za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica
3, Ljubljana, v 15 dneh od dneva objave
tega razpisa.

Svet sodnikov za prekrške

Druge objave

Ob-47316
Sklad za nagrajevanje inovacij na podro-

čju usposabljanja, življenja in dela invalidov
pri Vladi Republike Slovenije objavlja

razpis nagrad
za inovacije na področju usposabljanja,
življenja in dela invalidov za leto 2001

1. Sklad za leto 2001 razpisuje pet de-
narnih nagrad za inovacije, ki jih bodo prija-
vili invalidi, strokovni delavci in drugi inova-
torji.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 28-29 / 20. 4. 2001 / Stran 1849

2. Sklad je ustanovljen z namenom, da
bi spodbujal inovacijsko delo in podpiral pri-
zadevanja posameznikov ali avtorskih sku-
pin, da bi z izumi, tehničnimi in drugimi iz-
boljšavami prilagajali invalidom delovne po-
goje, delovna orodja, bivalne razmere, pred-
mete vsakdanje rabe, oziroma uvajali
inovacije na področje aktivnega varstva in-
validov.

Posebej bodo ocenjevane in nagrajeva-
ne idejne zasnove ter inovacije, ki bodo
enostavne, poceni in takoj uporabne pri pri-
lagoditvi določenega ortopedskega pripo-
močka za individualno uporabo in posebej
inovacije, ki bodo pomenile bistveno izbo-
ljšavo pri uresničevanju programov izobra-
ževanja, usposabljanja, zaposlovanja in ure-
janja bivalnih in delovnih razmer invalidov.

3. Na razpis se lahko prijavi vsak držav-
ljan Republike Slovenije (posameznik ali
skupina), podjetje, zavod, organizacija ali
društvo, ki mora poleg osebnih podatkov
(ime in priimek, starost, izobrazba, zaposli-
tev) predložiti:

– popoln opis inovacije,
– skice, načrte, opis tehnoloških postop-

kov in vso možno dokumentacijo o upora-
bnosti, koristnosti, ter namembnosti inova-
cije, če gre za inovacijo na področju izvirnih
metod dela z invalidi,

– opis načina delovanja ali uporabe in
obrazložitev, zakaj je predlagana inovacija
boljša od dosedanje rešitve,

– stopnjo razvoja rešitve (idejna rešitev,
prototip, že izvedena rešitev, že preizkuše-
na rešitev) in predlog, na kakšen način te-
hnično ali organizacijsko izvesti novo reši-
tev.

Na vsakem poslanem predlogu mora biti
naslov prijavitelja z vidno oznako “ne odpi-
raj, za razpis za inovacije.”

4. O predlogih za nagrade sklada bo
odločala strokovna komisija, ki jo bo imeno-
val Odbor ustanoviteljev sklada izmed zna-
nih strokovnjakov za posamezna področja,
kamor sodijo predlogi. Komisija bo delala in
odločala skladno z aktom o ustanovitvi in
delu sklada. Komisija lahko predlaga tudi
priznanja za prijavljene inovacije. O nagra-
dah in priznanjih dokončno odloča odbor
sklada.

5. Nagrade pomenijo družbeno prizna-
nje. Avtorske pravice so v celoti pridržane
avtorju, sklad pa si bo prizadeval, da bi vse
inovacije, ki bodo nagrajene, resnično tudi
našle mesto v življenju in delu invalidov.

O višini nagrad za leto 2001 bo odločal
Odbor ustanoviteljev sklada.

6. Podelitev nagrad bo javna in slove-
sna, organizirana pa bo v decembru 2001,
ob praznovanju mednarodnega dneva inva-
lidov.

7. Predloge za nagrade je potrebno po-
slati na naslov: Urad Vlade Republike Slo-
venije za invalide, Železna cesta 14, Ljublja-
na, in sicer najkasneje do 1. septembra
2001.

Vlada Republike Slovenije
Urad za invalide in bolnike

Odbor ustanoviteljev sklada

Št. 272-1/01 Ob-47285
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo »Popravilo

strehe-zamenjava kritine« na pavilionu
P1in P3 na lokaciji Stara Gora–

Dergančevo
Ocenjena vrednost je 4,000.000 SIT.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
26. 4. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako »Ponudba za popravilo strehe«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 3. 5. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Bizjak Ro-
bert, dipl. inž. str., tel. 05/303-18-11, int.
261.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Št. 271-9/01-1 Ob-47286
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo »Projekta rekonstrukcije

atrija pred igralnico« na lokaciji Stara
Gora-Dergančevo

Ocenjena vrednost je 1,500.000 SIT.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
26. 4. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako »Ponudba za projekt rekonstrukcije
atrija«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 3. 5. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Bizjak Ro-
bert, dipl. inž. str., tel. 05/303-18-11, int.
261.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Št. 271-9/01-2 Ob-47288
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo »Projekta rekonstrukcije

električnih instalacij« na lokaciji Stara
Gora–Dergančevo

Ocenjena vrednost je 400.000 SIT.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
26. 4. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, taj-
ništvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290

Šempeter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z
oznako »Ponudba za projekt rekonstrukcije
električnih instalacij«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 3. 5. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Bizjak Ro-
bert, dipl. inž. str., tel. 05/303-18-11, int.
261.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Št. 271-9/01-3 Ob-47289
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo »Projekta rekonstrukcije
energetskega omrežja s plinifikacijo

pavilionov P1, P2, P3 in P4« na lokaciji
Stara Gora–Dergančevo

Ocenjena vrednost je 2,000.000 SIT.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
26. 4. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako »Ponudba za projekt rekonstrukcije
energetskega omrežja«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 3. 5. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Bizjak Robert,
dipl. inž. str., tel. 05/303-18-11, int. 261.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Št. 371-9/01-4 Ob-47291
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo »Projekta rekonstrukcije
javne razsvetljave« na lokaciji Stara

Gora–Dergančevo
Ocenjena vrednost je 200.000 SIT.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
26. 4. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako »Ponudba za projekt rekonstrukcije
javne razsvetljave«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 3. 5. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Bizjak Robert,
dipl. inž. str., tel. 05/303-18-11, int. 261.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici
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Št. 271-9/01-5 Ob-47292
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo »Projekta rekonstrukcije

kanalizacijskega omrežja« od
pavilionov P1, P2 in P3 do glavnega

zbirnega jaška na lokaciji Stara Gora–
Dergančevo

Ocenjena vrednost je 300.000 SIT.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
26. 4. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako »Ponudba za projekt rekonstrukcije
kanalizacijskega omrežja«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 3. 5. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Bizjak Robert,
dipl. inž. str., tel. 05/303-18-11, int. 261.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Št. 271-9/01-6 Ob-27293
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo »Projekta rekonstrukcije

telefonske povezave« med pavilionom
P4 in pavilioni P1, P2 in P3 na lokaciji

Stara Gora–Dergančevo
Ocenjena vrednost je 300.000 SIT.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-
sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
26. 4. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako »Ponudba za projekt rekonstrukcije
telefonske povezave«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 3. 5. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Bizjak Robert,
dipl. inž. str., tel. 05/303-18-11, int. 261.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Št. 272-2/01 Ob-47294
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-

ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja:

javno povabilo k oddaji ponudb
za izvedbo »Ureditev tlakov« v

pavilionih P1, P2 in P3 na lokaciji Stara
Gora–Dergančevo

Ocenjena vrednost je 4,000.000 SIT.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda. Pi-

sne ponudbe lahko ponudniki predložijo po
pošti ali osebno najkasneje do 10.30 dne
26. 4. 2001 na naslov Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, tajniš-
tvo uprave, Padlih borcev 13a, 5290 Šem-
peter pri Gorici, faks 05/39-36-300, z oz-
nako »Ponudba za ureditev tlakov«.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 3. 5. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Bizjak Robert,
dipl. inž. str., tel. 05/303-18-11, int. 261.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica,

Šempeter pri Gorici

Ob-47205
Občina Izola – Comune di Isola objavlja

na podlagi sklepa občinskega sveta (št.
351-69/95 z dne 25. 10. 1999, 14. 12.
2000 in 1. 2. 2001)

javno zbiranje pisnih ponudb
za prodajo poslovnih prostorov v

pritličju novega zdravstvenega doma v
Izoli

1. Predmet prodaje so poslovni prostori
v pritličju novega zdravstvenega doma v Izo-
li. Prostori so finalizirani in vseljivi julija 2001.
Kupci poslovnih prostorov morajo kupiti tu-
di pripadajoče število garažnih parkirnih
mest v kleti objekta in sicer za vsakih 30 m2

koristne površine poslovnega prostora eno
parkirno mesto.

1.1. Poslovni prostor št. 1 – trgovina bio
prehrane, skupne površine 70,44 m2. Izho-
diščna cena je 32,176.000 SIT in vključuje
dve parkirni mesti v kleti objekta.

1.2. Poslovni prostor št. 2 – prodaja
zdravstvenih pripomočkov in ortopedskih iz-
delkov, skupne površine 57,97 m2. Izhodi-
ščna cena je 27,188.000 SIT in vključuje
dve parkirni mesti v kleti objekta.

1.3. Poslovni prostor št. 3 – mlečni bar,
skupne površine 70,05 m2. Izhodiščna ce-
na je 32,020.000 SIT in vključuje dve par-
kirni mesti v kleti objekta.

1.4. Poslovni prostor št. 5 – zobna ordi-
nacija, skupne površine 59,30 m2. Izhodi-
ščna cena je 27,720.000 SIT in vključuje
dve parkirni mesti v kleti objekta. Predku-
pno pravico za nakup poslovnega prostora
imajo zasebniki s koncesijo, ki imajo z Ob-
čino Izola sklenjeno pogodbo o koncesiji s
katero so zavezani, da bodo po izgradnji
opravljali svojo dejavnost v novozgrajenih
prostorih zdravstvenega doma v Izoli.

1.5. Poslovni prostor št. 7 – prodaja ča-
sopisov, skupne površine 28,27 m2. Izhodi-
ščna cena je 13,308.000 SIT in vključuje
eno parkirno mesto v kleti objekta.

2. Pogoji sodelovanja:
2.1. Ponudnik je lahko pravna oseba s

sedežem v Republiki Sloveniji, ki se izkaže
z registrskimi listinami ali fizična oseba, ki
se izkaže s potrdilom o državljanstvu Repu-
blike Slovenije;

2.2. Ponudnik mora v ponudbi obvezno
navesti ponudbeno ceno in plačilne pogoje
z datumom plačila kupnine. Skrajni rok pla-
čila celotne kupnine je najkasneje do 30. 6.
2001.

2.3. Kot najugodnejša ponudba bo štela
cenovno najvišja dana ponudba, pri cenov-

no enaki ponudbi pa tista, pri kateri ponu-
dnik ponudi krajši rok plačila kupnine.

2.4. Davek na prvi prenos lastninske pra-
vice, notarske stroške in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača kupec.

2.5. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izo-
la, v zapečateni ovojnici z oznako “Zdrav-
stveni dom - ponudba za nakup poslovnega
prostora številka …. (številka poslovnega
prostora, ki je predmet ponudbe)”. Upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo prispele na
naslov do vključno četrtka 10. 5. 2001 do
12. ure.

2.6. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
četrtek, 10. 5. 2001 ob 12.15 v sejni dvo-
rani na sedežu prodajalca v Izoli, Sončno
nabrežje 8. Ponudniki bodo o izboru pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po roku za
oddajo ponudb.

2.7. Kupec, ki bo na razpisu uspel mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v 10 dneh
po prejemu obvestila o izboru. Kupljeni po-
slovni prostor bo kupcu izročen v posest po
plačilu celotne kupnine za poslovni prostor.

2.8. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudni-
kom sklenil pogodbo za poslovni prostor, ki
je naveden v tem razpisu.

2.9. Vse informacije glede nepremičnin
dobijo interesenti po telefonu 041/665-787
(Nučič Janez) ali 05/66-00-300 (Miran Žlo-
gar).

Občina Izola

Ob-47357
Na podlagi sklepa o prodaji družbe To-

varna Muta kmetijska mehanizacija d.o.o.,
Koroška cesta 51, 2366 Muta Slovenska
razvojna družba d.d., Dunajska 160, Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup 63,19% poslovnega deleža

družbe Tovarna Muta kmetijska
mehanizacija d.o.o. in za nakup

terjatev Slovenske razvojne družbe d.d.
do navedene družbe

1. Predmet prodaje je 63,19% poslovni
delež družbe Tovarna Muta kmetijska me-
hanizacija, d.o.o., Koroška cesta 51, 2366
Muta in terjatev Slovenske razvojne družbe
d.d., Ljubljana do navedene družbe, ki izha-
ja iz posojila št. 051/99-2 v višini
189,536.584,44 SIT z vsemi pripadki na
dan prodaje.

2. Ponudba se lahko nanaša samo na
odkup celotnega predmeta prodaje in mora
vsebovati naslednje elemente:

a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila ter način zavarova-

nja plačila;
c) podatke o dosedanjem sodelovanju s

Tovarno Muta kmetijska mehanizacija
d.o.o.;

d) podatke o finančnem stanju ponudni-
ka (računovodske izkaze za leto 2000 in
oceno za leto 2001, obrazca BON 1 in
BON 2);

e) poslovni načrt družbe Tovarna Muta
kmetijska mehanizacija d.o.o. za obdobje
petih let s poudarkom na: predlogu razvoj-
ne strategije, širitvi tržnega deleža, prido-
bitvi naložb v tehnologijo in modernizacijo
opreme, načinu zagotovitve dodatnih finan-
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čnih sredstev za financiranje poslovanja, za-
gotavljanju obstoječih ali odpiranj novih de-
lovnih mest, kadrovanju oseb s potrebnimi
znanji;

f) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.

3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne ose-
be so dolžne k ponudbi priložiti izpis iz so-
dnega (ali drugega ustreznega) registra, ki
ni starejši od 30 dni.

4. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini popolne ponudbe iz točke 2, h kate-
rim bo priloženo potrdilo o plačilu varščine
za njeno resnost v višini 10,000.000 SIT.
Varščina se plača na žiro račun Slovenske
razvojne družbe d.d. št. 50102-627-7001
s pripisom: varščina za ponudbo Tovarna
Muta kmetijska mehanizacija d.o.o., ali z
izročitvijo ustrezne bančne garancije na prvi
poziv v navedenem znesku z veljavnostjo
najmanj treh mesecev od poteka roka za
oddajo ponudb. Vse informacije v zvezi s
predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki
vsak delavnik od 9. do 11. ure izključno na
Slovenski razvojni družbi d.d., – pri Igorju
Šimcu, tel. 01/58-94-880. Ponudniki lah-
ko vpogledajo v dokumentacijo družbe in
se dogovorijo za ogled podjetja samo po
predhodnem dogovoru z navedeno osebo.
Ponudnikom ki ne bodo izbrani se varščina
vrne po 14. dneh po izboru najboljšega po-
nudnika.

5. Ponudbe bo pregledala in ocenila po-
sebna komisija, ki jo je imenovala Sloven-
ska razvojna družba d.d. Komisija bo oce-
njevala ponudbe na podlagi presoje kriteri-
jev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v
točki 2 tega oglasa. Ponudniki bodo obve-
ščeni o izboru najugodnejšega ponudnika
po končanem zaključku postopka, vendar
najkasneje v roku dveh mesecev od poteka
zadnjega dne roka za prijavo.

6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d. ni zavezana skleniti po-
godbe o prodaji poslovnega deleža in terja-
tev z najboljšim ali s katerimkoli drugim po-
nudnikom.

7. Za pravočasne se bodo štele zgolj
ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slo-
venske razvojne družbe d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripi-
som: »Muta kmetijska mehanizacija, ponud-
ba na javno zbiranje ponudb – Ne odpiraj«
najkasneje do 7. maja 2001, do 12. ure.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Register političnih
strank

Ob-47339
Odločba Ministrstva za notranje zadeve

št. 0302-18/05-028/3-97 z dne 10. 7.
2000, se dopolni tako, da se v register
politični strank pod zaporedno številko 29,
kjer je vpisana stranka Nova demokracija
Slovenije, s kratico imena NDS ter sede-
žem v Medvodah, Zbilje 47, vpiše spre-

memba znaka stranke, ki ga sestavlja sonce
z žarki svetlomodre barve kot znamenje
energije in moči, pred njim je črka N bele
barve; za soncem pa črki D temno modre
barve in S rdeče barve, v barvah slovenske
zastave. Po celi dolžini nad znakom je izpi-
sano polno ime stranke NOVA DEMOKRA-
CIJA SLOVENIJE v črni barvi, ki je hkrati
obrobna črka prve črke v simbolu N.

Kot zastopnik politične stranke Nove de-
mokracije Slovenije se v register političnih
strank vpiše Mišo Korošec.

Legenda barv:
– napis – črne barve
– črka N – bele barve s črno obrobo
– sonce – svetlo modre barve
– črka D – modre barve
– črka S – rdeče barve

Objave delniških
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-47141
V skladu z določili 454. člena Zakona o

gospodarskih družbah, objavlja direktor dru-
žbe LES-KRO, d.o.o., Savska cesta 24,
Sevnica

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
Osnovni kapital družbe LES-KRO,

d.o.o., se zmanjša z dosedanjih
187,200.000 SIT na 67,000.000 SIT.

Direktor družbe poziva upnike, da se v
primeru nasprotovanja v roku 8 dni od te
objave oglasijo na naslovu družbe Savska
cesta 24, Sevnica in izjavijo ali soglašajo z
nameravanim znižanjem osnovnega kapitala.

LES-KRO, d.o.o., Sevnica

Ob-47142
Skladno z določili 454. člena zakona o

gospodarskih družbah objavlja direktor dru-
žbe Varmig, d.o.o., Koper, Vojkovo nabre-
žje 38, 6000 Koper, vpisane v sodnem re-
gistru Okrožnega sodišča v Kopru pod vlož-
no številko 1/03736/00 in matično števil-
ko 5709202

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Na podlagi sklepa skupščine družbe Var-

mig, d.o.o., Koper, z dne 3. 4. 2001 se

osnovni kapital družbe zmanjša v nominalni
vrednosti za 23,000.000 SIT, tako da bo
znižanju v nominalni vrednosti znašal
2,276.000 SIT.

Direktor družbe Varmig, d.o.o., Koper,
poziva upnike, da se zglasijo na sedežu dru-
žbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Varmig, d.o.o., Koper

Št. 025-01 Ob-47170
Družba Heras, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o., Ljubljana, Malči Beličeve
125, vpisana v register gospodarskih družb
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št.
1/02999/00, objavlja v skladu z določili
454. člena Zakona o gospodarskih družbah
naslednji

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
Osnovni kapital družbe se zmanjša od

dosedanjih 20,793.763,20 SIT za
12,793.763,20 SIT, tako da zmanjšani ka-
pital znaša 8,000.000 SIT.

Pozivamo upnike, da se zglasijo na na-
slovu družbe v Ljubljani, Kersnikova 1 in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Heras, d.o.o.

Ob-47277
Na podlagi drugega odstavka 454. čle-

na zakona o gospodarskih družbah in skle-
pa skupščine družbenikov z dne 5. 4. 2001
direktor družbe Sonce, Podjetje za svetova-
nje in inženiring, d.o.o., Mestni trg 25, Ljub-
ljana, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Sonce, Podjetje

za svetovanje in inženiring, d.o.o., ki je vpi-
san v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod št. vl. 1/01947/00 v višini
123,214.000 SIT se zmanjša za
40,000.000 SIT, tako da po zmanjšanju
znaša 83,214.000 SIT.

Direktor poziva upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Sonce, d.o.o., Ljubljana
direktor

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

V objavi sklica 11. redne seje skupščine
podjetja Kompas IngPOS, d.d., objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001,
Ob-46924, stran 1778, se priimek direk-
torja v podpisu sklica popravi in se pravilno
glasi: Zvonko Trbanc.

Uredništvo

Ob-47092
Avtobusna postaja Ljubljana, storitve

v cestnem prometu, d.d., Trg OF 4, 1000
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Ljubljana, na podlagi 283. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 30. člena Statuta
družbe uprava sklicuje

7. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 22. 5. 2001 ob 10. uri

v dvorani kina Kompas, Miklošičeva 38,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev predsednika, imenovanje dveh
preštevalcev glasov, zapisnikarja in notarja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina imenuje dva
preštevalca glasov, zapisnikarja in notarja
Lepša Borisa za sestavo notarskega zapi-
snika.

2. Imenovanje revizorja za revidiranje po-
slovanja družbe za leto 2000 in leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje poslova-
nja družbe imenuje revizijsko hišo KPMG
Slovenije d.o.o.

3. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 2000, v predloženem be-
sedilu.

4. Sprejem predloga o delitvi dobička.
Predlog sklepa št. 4.a: po predlogu upra-

ve in mnenju nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: dobiček iz leta 2000, ki je v
višini 7.841.632,32 SIT, se razporedi na
nerazporejeni dobiček.

Predlog sklepa št. 4.b: po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta se za
izplačilo dividend nameni 1.500.000 SIT
nerazporejenega čistega dobička, in sicer:

– del nerazporejenega čistega dobička
iz leta 1999 v višini 1.377.410,47 SIT,

– del revalorizacijskega popravka prene-
senega dobička iz leta 1999 v višini
122.589,53 SIT.

Izplačilo dividend bo najkasneje do
30. 9. 2001.

Predlog sklepa št. 4.c: po predlogu
uprave in mnenju nadzornega sveta se iz-
plača nagrada članom nadzornega sveta za
minulo delo v višini 537.425,14 SIT.

5. Sprememba statuta družbe Avtobus-
na postaja Ljubljana, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa št. 5.a: 3. člen statuta
družbe Avtobusna postaja Ljubljana, d.d.,
Ljubljana, se spremeni tako, da se pravilno
glasi:

Firma delniške družbe je: Avtobusna
postaja Ljubljana, d.d.

Skrajšana označba firme je: AP Ljublja-
na, d.d.

Sedež družbe je v Ljubljani, Trg OF 4.
Družba lahko ustanovi svoje podružnice

tudi izven svojega sedeža kjerkoli v državi.
Predlog sklepa št. 5.b: drugi odstavek

4. člena statuta družbe Avtobusna postaja
Ljubljana, d.d., Ljubljana, se spremeni tako,
da se pravilno glasi:

Družba ima štampiljko pravokotne in
okrogle oblike z zaščitnim znakom družbe
in z besedilom AP Ljubljana d.d., Trg OF 4,
Ljubljana.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe na Cigaletovi 8, Ljubljana, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, imetniki navadnih delnic z oznako G,
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih, če se najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine, pisno pri-
javijo upravi družbe svojo udeležbo na skup-
ščini. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo
poslati tudi pisna pooblastila.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 11. uri z istim dnevnim
redom. Na tem zasedanju se veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Avtobusna postaja Ljubljana d.d.
uprava

Marjan Kotar

Št. 7/01 Ob-47101
Na podlagi 21. do 26. člena statuta del-

niške družbe uprava sklicuje

9. redno sejo skupščine
IGM Strešnik, d.d., Dobruška vas 45,

ki bo v četrtek, 31. 5. 2001 ob 14. uri, v
dvorani Občine Škocjan.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine ter izvoli predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov.

Za predsednika skupščine predlagamo
Andreja Mihevca, za preštevalca glasov pa
Sonjo Kovačič in Gregorja Jakliča. Skupšči-
ni bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran
iz Novega mesta.

2. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poslovno poročilo za leto 2000 z mnenjem
nadzornega sveta družbe.

3. Sklepanje o delitvi čistega dobička za
poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz poslov-
nega leta 2000 v višini 133,289.755,04
SIT se razporedi po predlogu uprave dru-
žbe, in sicer:

1) 27,631.031,37 SIT je po predlo-
gu uprave razporejen na rezerve družbe;

2) 12,279.850 SIT se izplača delni-
čarjem družbe, pri čemer bruto vrednost
dividende na delnico znaša 50 SIT. Izplačilo
dividende se izvrši 3. 8. 2001;

3) 775.000 SIT se izplača kot nagra-
da nadzornemu svetu. Izplačilo nagrade se
izvrši 3. 8. 2001;

4) 92,603.873,67 SIT ostane neraz-
porejeno.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta IGM
Strešnik, d.d. Sklep velja z dnem vpisa v
sodni register.

5. Sklep skupščine o razrešitvi nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: razrešijo se člani nad-
zornega sveta, in sicer:

1. Kovačič Darko Stanislav – predse-
dnik,

2. Jankovič Jože – namestnik pred-
sednika,

3. Špiler Ivan – član,
4. Krapež Marijan – član,

5. Bunšek Stanislav – član,
6. Tramte Anton – član,
7. Hrovatič Jože – član.

Sklep o razrešitvi nadzornega sveta velja
z dnem vpisa v sodni register.

6. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta družbe.

Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta se izvolita naslednja dva člana, in si-
cer:

1. Jarc Dušan,
2. Mihevc Andrej.

Sklep o izvolitvi članov nadzornega sveta
velja z dnem vpisa v sodni register.

7. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornega sveta znaša 250 DEM, za čla-
na 200 DEM, obračunano v SIT po sred-
njem tečaju Banke Slovenije.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: imenuje se podjetje Di-
namic, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, za revizorja družbe za poslov-
no leto 2001.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na voljo delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik od 10. do 12. ure, v času od
dneva objave do vključno na dan zasedanja
skupščine. Morebitne nasprotne predloge
z obrazložitvijo bodo delničarji lahko sporo-
čili upravi družbe v sedmih dneh od dneva
objave sklica.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
bodo lahko sodelovali na skupščini le, če
bodo udeležbo prijavili tri dni pred pričet-
kom skupščine v vodstvu družbe. Poobla-
stila pooblaščencev bodo morala biti pisna
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjena na sedežu družbe.

Udeleženci se bodo prijavili pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost. Dvorana bo odprta
pol ure pred pričetkom zasedanja skupšči-
ne zaradi ugotovitve sklepčnosti delničarjev
oziroma njihovih pooblaščencev ali zasto-
pnikov in sestave in podpisa seznama pri-
sotnih oziroma zastopanih delničarjev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov
glasov zastopanega kapitala (1. sklic). Če v
prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne, to je 27. 6. 2001 ob 16. uri. Skupšči-
na bo takrat odločala, ne glede na višino
kapitala.

IGM Strešnik, d.d.,
uprava

Ob-47102
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in 25. člena statuta družbe
sklicujem

9. zasedanje skupščine
delniške družbe RGL, d.d., Ljubljana,

ki bo v torek, 22. 5. 2001 ob 12. uri, v
prostorih družbe, Cesta 24. junija 23, Ljub-
ljana – Črnuče.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
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2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Lenarta Skoka, za preštevalki
glasov Snežano Dragaš in Ano Omahen,
zapisnik vodi notar Boris Lepša.

3. Potrditev predlaganega dnevnega re-
da zasedanja skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red 9. zasedanja skupščine.

Dnevni red skupščine:
1. Obravnava in sprejem poslovnega po-

ročila družbe za leto 2000 z mnenjem nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-
me na predlog uprave in na podlagi mnenja
nadzornega sveta družbe poročilo o poslo-
vanju družbe v letu 2000, v predloženem
besedilu.

2. Razporeditev dobička iz leta 2000.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

soglasju nadzornega sveta se ustvarjeni do-
biček iz leta 2000, ki znaša
10,756.997,98 SIT razporedi za pokriva-
nje nepokrite izgube v višini 9,779.211,15
SIT, preostanek v višini 977.786,83 SIT
pa v rezerve.

3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprej-

me spremembe statuta družbe v predlaga-
nem besedilu.

4. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi sprejetih spre-
memb statuta družbe, ki se nanašajo na
nadzorni svet, preneha mandat vsem dose-
danjim članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina izvoli Lojzeta
Skoka in Stanišo Nikoliča za člana nadzorne-
ga sveta družbe RGL, d.d., Ljubljana, ki za-
stopata interese delničarjev, za obdobje 4
let.

5. Določitev višine sejnine članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta družbe se določi sejnine v predlagani
višini.

6. Razno.
Na skupščini se odloča o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da.

Vsak novi predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku 7 dni po objavi tega sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki svojo udeležbo na zasedanju skupščine
prijavijo najkasneje tri dni pred skupščino
upravi družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ostane za
čas pooblastilnega razmerja shranjeno v
družbi.

Popolno gradivo za skupščino bo na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu pri
Snežani Dragaš, v času od 23. 4. 2001 do
21. 5. 2001, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

Udeležence skupščine prosimo, da pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine
prevzamejo glasovnice v tajništvu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje isti dan ob 13. uri. Skup-
ščina bo takrat veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega kapitala.

RGL, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-47103
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe

FMR, Podjetje za financiranje, marketing in
razvoj, d.d., sklicujem

7. redno skupščino
družbe FMR, d.d., Idrija,

ki bo v petek, 25. maja 2001 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Idriji, Lapajnetova 9.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotavljanje sklepčnosti, izvolitev or-

ganov skupščine in potrditev dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se potrdi.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 2000 in predloga o delitvi
dobička iz prejšnjih let.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 2000 in sprejme se pre-
dlog o delitvi dobička iz prejšnjih let na pod-
lagi mnenja nadzornega sveta in mnenja po-
oblaščenega revizorja k računovodskim iz-
kazom družbe.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2001 imenuje revizijska dru-
žba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

4. Obravnava in sprejem dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se dopolnitve
statuta družbe v predlaganem besedilu.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k po-

sameznim točkam dnevnega reda so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe od dne-
va objave sklica do dneva skupščine vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo oziroma
na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poo-
blaščenci, katerih pisno napoved udeležbe
je družba prejela vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 12.30, v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

FMR, d.d.
direktor

Andrej Kren

Ob-47162
Na podlagi določila 283. člena Zakona

o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, 29/94, 20/98, 84/98 in 6/99) ter
19. in 24. člena in prvega odstavka 25.
člena statuta družbe IMP Tovarne arma-
tur, d.d., Ivančna Gorica, Ljubljanska ce-
sta 43, uprava družbe sklicuje

šesto skupščino
delniške družbe,

ki bo v četrtek, 24. 5. 2001 ob 15. uri, v
prostorih na sedežu družbe v Ivančni Gori-
ci, Ljubljanska cesta 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-
sov. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notar Marjan Kotar.

2. Letno poročilo družbe IMP Tovarne
armatur, d.d., za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe IMP Tovarne armatur,
d.d., za poslovno leto 2000 z mnenjem re-
vizorja in nadzornega sveta.

3. Razporeditev čistega dobička.
Predlog sklepa: ustvarjeni čisti dobiček

družbe IMP Tovarne armatur, d.d., v letu
2000 v skupni višini 6,209.342,72 SIT
ostane nerazporejen skupaj z nerazporeje-
nim dobičkom iz preteklih let.

V letu 2001 se dividende ne izplačajo.
4. Dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

dopolnitev statuta tako, da se razširi dejav-
nost družbe in s tem dopolni 3. člen statuta,
ki glasi: v statutu družbe IMP Tovarne arma-
tur, d.d., se dopolni 3. člen, tako da se za
deveto alineo dodajo nove alinee, ki glasijo:

– (G/51.55) trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi,

– (G/51.65) trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo,

– (G/52.46) trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki,

– (K/70.20) dajanje nepremičnin v na-
jem,

– (K/74.12) računovodsko, davčno sve-
tovanje,

– (K/74.20) projektiranje, inženiring,
– (K/74.80) druge raznovrstne poslov-

ne dejavnosti.
5. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovno leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja družbe IMP

Tovarne armatur, d.d., za poslovno leto
2001 se imenuje revizijska družba ITEO –
Abeceda, podjetje za revizijo in sorodne sto-
ritve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana, PE
Ptuj, Osojnikova 3.

Gradivo za skupščino s predlogi za spre-
jemanje sklepov in s predlagano dopolnitvi-
jo statuta je delničarjem na vpogled v pro-
storih družbe IMP Tovarne armatur, d.d.,
Ivančna Gorica, Ljubljanska cesta 43, pri
vodji splošno-kadrovske službe, vsak de-
lovni dan od ponedeljka do petka, med 13.
in 15. uro, od dneva objave dalje.

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji
uresničujejo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki pod pogojem, da naj-
kasneje tri dni pred dnevom skupščine
prijavijo svojo udeležbo upravi na sedežu
družbe.

Glasovanje je osebno ali po pooblaščen-
cu, in sicer na podlagi t. i. glasovalne tabli-
ce, ki jo bodo delničarji oziroma poobla-
ščenci prejeli ob vstopu v prostor, kjer bo
potekalo zasedanje.

Vsaka delnica nominalne vrednosti
1.000 SIT zagotavlja en glas. Glasovanje o
posameznih točkah dnevnega reda je javno
in poteka s t. i. glasovalnimi tablicami.

Za sprejem skupščinskih sklepov je po-
trebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.
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Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in biti ob sklicu predloženo
družbi.

Če skupščina ob času sklica ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 24. 5.
2001 ob 16. uri, v prostorih družbe v Ivan-
čni Gorici, Ljubljanska cesta 43.

Skupščina drugega sklica veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

IMP Tovarna armatur, d.d.
uprava – direktor družbe

Stane Klavžar, univ. dipl. inž.

Ob-47198
Na podlagi točke 7.3. statuta družbe

Droga Portorož, Živilska industrija d.d.,
Industrijska 21, Izola in na podlagi 66.
člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev
ter Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava
sklicuje

7. skupščino delničarjev,
ki bo v Portorožu, 31. maja 2001 ob 11.

uri, v prostorih hotela Metropol.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem letnega poročila za leto

2000.
4. Sprejem sklepa o uporabi dobička,

izplačilu dividend in udeležbi uprave in nad-
zornega sveta na dobičku za leto 2000.

5. Sprejem sklepa o spremembah Po-
slovnika o delu skupščine delničarjev dru-
žbe Droga d.d.

6. Sprejem sklepa o višini sejnine za
člane nadzornega sveta.

7. Sprejem sklepa o spremembah oziro-
ma dopolnitvah statuta družbe.

8. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč. 1.: izvolijo se delovna

telesa skupščine.
2. Sklep k tč. 2.: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sklep k tč. 3.: sprejme se letno poro-

čilo za leto 2000.
4. Sklep k tč. 4.: sprejme se sklep o

uporabi dobička, izplačilu dividend in ude-
ležbi uprave in nadzornega sveta na dobič-
ku za leto 2000.

Čisti dobiček iz leta 2000 v višini
1.505,353.070 SIT ostane nerazporejen.

Za izplačilo dividend se nameni
459,498.000 SIT, tako da znaša bruto divi-
denda 1.625 SIT.

Za udeležbo uprave in nadzornega sveta
na dobičku se nameni 9,790.000 SIT, od
tega:

– za udeležbo uprave 4,400.000 SIT,
– za udeležbo članov nadzornega sveta

5,390.000 SIT.
Družba bo za namene izplačil porabila

sredstva nerazporejenega revaloriziranega
dobička iz leta 1997 in 1998.

Dividende se izplačajo v roku enega me-
seca po skupščini. Dividenda pripada delni-
čarjem, ki so na dan 4. 6. 2001 vknjiženi
kot imetniki delnic pri Centralni klirinško de-
potni družbi, d.d.

5. Sklep k tč. 5.: sprejmejo se spre-
membe Poslovnika o delu skupščine delni-
čarjev družbe Droga d.d.

6. Sklep k tč. 6.: sprejme se predlagana
sejnina za člane nadzornega sveta, in sicer
65.000 SIT neto za predsednika in 40.000
SIT neto za člane.

7. Sklep k tč. 7.: sprejmejo se spre-
membe oziroma dopolnitve statuta družbe.

8. Sklep k tč. 8.: za revizorsko hišo se
imenuje družba K.P.M.G. Slovenija, d.o.o.

Predlagatelj sklepa o imenovanju revi-
zorja je nadzorni svet, v ostalih primerih pa
uprava in nadzorni svet družbe.

Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
31. 5. 2001 ob 11. uri. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zase-
danje skupščine določi za 31. 5. 2001 ob
14. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so
delnice družbe na dan 25. 5. 2001 vknji-
žene na računu vrednostnih papirjev, ki se
vodi pri Klirinško depotni družbi oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki. Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar oziroma zanj njegov poobla-
ščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prijava
udeležbe je pravočasna, če na sedež dru-
žbe prispe do 25. 5. 2001. Pooblaščenec
delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti
tudi pisno pooblastilo, če le-to ni shranje-
no pri družbi.

Gradiva: gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je na vpogled v času od 30.
4. 2001 dalje na sedežu družbe, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

Droga d.d.
uprava družbe

Ob-47197
Na podlagi statuta Poteza, borzno po-

sredniška družba, d.d., Ljubljana, sklicuje-
mo

10. sejo skupščine
Poteza, borzno posredniška družba,

d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 21. 5. 2001 ob 13.

uri, v pisarni notarke Nade Kumar, Sloven-
ska 56, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlog skle-

pa, kot ga je predlagala uprava.
2. Poročilo uprave o poslovanju družbe

za leto 2000, obravnava revizijskega poro-
čila za leto 2000 in mnenje nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 in revidirani računovodski izkazi za
leto 2000.

3. Predlog uprave o delitvi čistega do-
bička.

Predlog sklepa: čisti dobiček družbe za
leto 2000 v višini 33,128.407,68 SIT osta-
ne nerazporejen.

4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-

membe statuta v predlaganem besedilu in
potrdi čistopis statuta z vnesenimi spremem-
bami.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2001 se imenuje revizijska
družba Constantia MT&D, d.o.o., Ljubljana.

6. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave družbe vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD, na dan 18. 5. 2001.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasuje se lahko na naslednja načina:
1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom: pooblastilo mora biti

pisno in vsebovati splošne podatke poobla-
stitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora bi-
ti oddano ob prijavi udeležbe na skupščini.

Pozivamo delničarje, da prijavijo udele-
žbo in glasovanje najmanj tri delovne dni
pred skupščino (tj. najkasneje do 16. 5.
2001) oziroma v istem roku pošljejo izpol-
njeno priloženo pooblastilo za zastopanje
na skupščini.

Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda z obrazložitvijo pošljejo priporočeno
po pošti na naslov uprave oziroma jih odda-
jo osebno na sedežu družbe v roku osmih
dni po prejemu tega vabila.

Skupščina lahko veljavno sklepa, če se
seje skupščine udeleži toliko delničarjev,
da njihove delnice predstavljajo najmanj
50% osnovnega kapitala družbe. Če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne tj. 21. 5.
2001, v istih prostorih, z enakim dnevnim
redom, ob 14. uri. V tem primeru je skup-
ščina sklepčna in veljavno odloča, ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Poteza, d.d.
uprava družbe

Ob-47230
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 8.3.6. točke statuta dru-
žbe Color, industrija sintetičnih smol, barv
in lakov, d.d., Medvode uprava družbe skli-
cuje

6. redno zasedanje skupščine
družbe Color, industrija sintetičnih
smol, barv in lakov, d.d., Medvode,
ki bo v sredo dne 23. 5. 2001 ob 12. uri

v sejni sobi na sedežu družbe Color, d.d.,
Medvode, Cesta komandanta Staneta 4.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave izvoli predsedujočega skupščini, Mi-
rana Hudeta, zapisnikarco Ivanko Podobnik
in preštevalca glasov Erno Govekar in Bran-
ko Knez.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu.

3. Uporaba dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: skupščina na predlog

uprave in na podlagi pozitivnega mnenja
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nadzornega sveta sklene, da ostane čisti
dobiček iz leta 2000 v višini
285,386.814,37 SIT nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta za revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2001 imenu-
je revizijsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe Color,
d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta
4, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od
11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih pre-

dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Če delničar v enem tednu po objavi
sklica skupščine pošlje družbi razumno ute-
meljen nasprotni predlog, družba ostale del-
ničarje obvesti o tem predlogu.

Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice

Pravico udeležbe na skupščini in pravi-
co uresničevanja glasovalne pravice imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne, pisno prijavijo upravi družbe svojo ude-
ležbo.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-

da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
zaseda skupščina.

Vsaka delnica šteje en glas, sklepi pa se
sprejemajo z navadno večino oddanih gla-
sov.

Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo

odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence zasedanja, da se ja-
vijo ob odprtju prostora. Udeleženci se mo-
rajo identificirati, podpisati seznam udele-
žencev in prevzeti glasovnice.

Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje skupščine z is-
tim dnevnim redom istega dne, t.j. 23. 5.
2001 ob 13. uri v istem prostoru. Skupšči-
na bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Color, d.d., Medvode
uprava – direktor družbe

Ob-47263
Na podlagi 16. člena statuta podjetja

Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno

10. skupščino Magneti Ljubljana,
podjetja za proizvodnjo magnetnih

materialov, d.d.
Skupščina bo 24. 5. 2001 ob 14. uri v

jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Steg-
ne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman
– verifikacijska komisija:

– predsednica Alenka Čepirlo,
– članica Ida Milkovič,
– član Karel Šubelj.

3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo direktorja družbe za poslovno leto 2000
z mnenjem revizorja.

4. Predlog za razporeditev dobička.
Predlog sklepa:
1. Nerazporejeni dobiček iz preteklih let

znaša 263,421.351,46 SIT (leto 1997
28.204,24 SIT, leto 1998
104,579.884,12 SIT in leto 1999
158,813.263,10 SIT) in ostane v celoti ne-
razporejen.

2. Čisti dobiček iz leta 2000 znaša
120,816.996,04 SIT in ostane v celoti ne-
razporejen.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina imenuje EOS
– Revizija d.o.o, Ljubljana za revizijo poslo-
vanja družbe Magneti Ljubljana d.d., za leto
2001.

Letno poročilo družbe za poslovno leto
2000 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni med 8. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o prvi in drugi točki dnevne-

ga reda poteka javno, glasovanje o točkah
3., 4. in 5. dnevnega reda poteka z glasov-
nicami.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob prihodu na skupščino v za-
meno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblasti-
telja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se skup-
ščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih
prostorih.

Skupščina bo veljavna, če bo zastopa-
nega 15% osnovnega kapitala.

Magneti Ljubljana, d.d.
direktor podjetja

Albert Erman univ. dipl. inž.

Ob-47264
Na podlagi 14. člena statuta podjetja

Magneti Plus Ljubljana, d.d., Ljubljana, Steg-
ne 37, uprava družbe sklicuje redno letno

6. skupščino Magneti Plus,
trgovina in storitve, d.d.

Skupščina bo 24. 5. 2001 ob 14.30 v
jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Steg-
ne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman
– verifikacijska komisija:

– predsednica Alenka Čepirlo,
– članica Ida Milkovič,
– član Karel Šubelj.

3. Sprejem letnega poročila Magneti
Plus za poslovno leto 2000 z mnenjem revi-
zorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo direktorja družbe za poslovno leto
2000.

4. Predlog za razporeditev dobička.
Predlog sklepa:
1. Nerazporejeni dobiček iz preteklih let

znaša 266,616.629,35 SIT (leto 1996
55,426.468,64 SIT, leto 1997
41,749.852,62 SIT, leto 1998
64,718.839,52 SIT, leto 1999
104,721.495,57 SIT)

in se razdeli:
– za dividende 11,044.000 SIT,
– v rezerve 44,382.468,64 SIT (leto

1996),
– ostane nerazporejen v višini

211,190.160,71 SIT (dobiček leto 1997,
1998 in 1999).

Bruto dividenda na delnico znaša 4.000
SIT in se izplača v nerevaloriziranem znesku
po stanju delniške knjige na dan sklepa
skupščine.

2. Čisti dobiček iz leta 2000 znaša
119,306.419,80 SIT in ostane v celoti ne-
razporejen.

5. Sprejem letnega poročila Skupine
Magneti plus, d.d. za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo Skupine Magneti plus d.d., za poslovno
leto 2000 z mnenjem revizorja.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2001.

Predlog sklepa: skupščina imenuje EOS
– Revizija d.o.o., Ljubljana za revizijo poslo-
vanja družbe Magneti plus d.d. in Skupine
Magneti plus d.d. za leto 2001.

Letni poročili družbe Magneti Plus in
Skupine Magneti Plus za poslovno leto
2000 bosta delničarjem na vpogled v tajniš-
tvu sedeža drube v Ljubljani, Stegne 37,
vse delovne dni med 8. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1. in 2. točki dnevnega

reda poteka javno, glasovanje o točkah 3.,
4., 5. in 6. dnevnega reda poteka z glasov-
nicami.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob prihodu na skupščino v za-
meno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblasti-
telja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se skup-
ščina ponovi istega dne ob 15.30 v istih
prostorih.

Skupščina bo veljavna, če bo zastopa-
nega 15% osnovnega kapitala.

Magneti Plus, d.d.
direktor podjetja

Albert Erman univ. dipl. inž.
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Ob-47274
Direktor pooblaščene investicijske dru-

žbe Infond - Zlat, d.d., na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah in Statuta družbe skli-
cuje

skupščino
Infond - Zlat, pooblaščene investicijske

družbe, d.d.
Skupščina bo v četrtek, dne 24. 5.

2001, ob 13. uri v veliki dvorani druge klet-
ne etaže Zavarovalnice Maribor, v Maribo-
ru, Cankarjeva ulica 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev predsednika ter dveh preš-
tevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Leonarda Peklarja in za
preštevalca glasov Richarda Petka in Iris
Veingerl.

2. Letno poročilo družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi revizorjeve-

ga mnenja in mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme letno poročilo družbe za
leto 2000.

3. Sklep o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa:
Izguba družbe iz leta 2000 v višini

1.619,661.712,25 SIT skupaj s pripadajo-
čo revalorizacijo do dneva skupščine se po-
kriva:

1. v breme nerazporejenega dobička iz
preteklih let in revalorizacijskega popravka
dobička iz preteklih let in sicer:

– iz dobička iz leta 1997 v višini
584.261,40 SIT z revalorizacijskim poprav-
kom dobička iz leta 1997 s pripadajočo
revalorizacijo do dneva skupščine,

– iz dobička iz leta 1998 v višini
462,415.552,93 SIT z revalorizacijskim
popravkom dobička iz leta 1998 s pripa-
dajočo revalorizacijo do dneva skupšči-
ne,

– iz dobička iz leta 1999 v višini
426,142.856,69 SIT z revalorizacijskim po-
pravkom dobička iz leta 1999 s pripadajo-
čo revalorizacijo do dneva skupščine in

2. preostanek izgube v breme revalori-
zacijskega popravka osnovnega kapitala.

4. Imenovanje revizorja družb.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zijsko družbo Pricewaterhousecoopers,
d.d., Ljubljana za revizorja družbe Infond
Zlat in z delitvijo novonastalih družb za leto
2001.

5. Razdelitev družbe: na podlagi obrav-
nave delitvenega načrta s prilogami, poro-
čila uprave o delitvi, poročila o reviziji deli-
tve in poročila nadzornega sveta se sprej-
me sklep o delitvi PID Infond-Zlat d.d. kot
sledi:

5.1.Opravi se delitev družbe v skladu z
delitvenim načrtom, ki je sestavni del tega
sklepa.

5.2. Delitev se opravi kot razdelitev z
ustanovitvijo novih družb tako, da družba
PID Infond - Zlat, d.d. prenese vse dele
svojega premoženja na nove družbe, ki se
ustanovijo zaradi delitve in s tem preneha
PID Infond-Zlat, d.d.

5.3. Zaradi delitve se ustanovijo nasled-
nje nove družbe in se sprejmejo njihovi sta-
tuti z vsebino, določeno v prilogah 1-3 deli-
tvenega načrta:

– Infond holding, finančna družba, d.d.,
Maribor,

– Infond PID, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Maribor,

– Infond ID, investicijska družba, d.d.,
Maribor.

5.4. Značilnosti novih družb:
Firma nove družbe: Infond holding, fi-

nančna družba d.d.
Skrajšana firma: Infond holding, d.d.
Sedež: Maribor.
Dejavnost družbe:
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.12 Izdajanje časopisov,
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,
DE/22.32 Razmnoževanje videozapisov
E/40.10 Oskrba z elektriko
G/50.10 Trgovina z motornimi vozili,
G/50.20 Vzdrževanje in popravila mo-

tornih vozil,
G/50.30 Trgovina z rezervnimi deli in

dodatno opremo za motorna vozila,
G/50.50 Trgovina na drobno z motorni-

mi gorivi,
G/51.11 Posredništvo pri prodaji kme-

tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov,

G/51.12 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij,

G/51.13 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala,

G/51.14 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal,

G/51.15 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov,

G/51.16 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,

G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov,

G/51.18 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.,

G/51.19 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov,

G/51.21 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo,

G/51.51 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi,

G/51.52 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami,

G/51.53 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,

G/51.54 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje,

G/51.55 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi,

G/51.56 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki,

G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki,

G/51.61 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji,

G/51.62 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji,

G/51.63 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo,

G/51.64 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo,

G/51.65 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo,

G/51.66 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem,

G/51.70 Druga trgovina na debelo,

G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami,

H/55.10 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov,

H/55.21 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč,

H/55.22 Dejavnost kampov,
H/55.23 Dejavnost drugih nastanitvenih

obratov,
I/61.10 Pomorski promet,
I/62.20 Izredni zračni promet,
I/63.11 Prekladanje,
I/63.12 Skladiščenje,
I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v ko-

penskem prometu,
I/63.22 Druge pomožne dejavnosti v vo-

dnem prometu,
I/63.23 Druge pomožne dejavnosti v

zračnem prometu,
J/65.12 Drugo denarno posredništvo,
J/65.21 Finančni zakup (leasing),
J/65.22 Drugo kreditno posredništvo,
J/65.23 Drugo finančno posredništvo,

d.n.,
J/66.03 Druga zavarovanja, razen živ-

ljenjskega,
J/67.12 Posredništvo z vrednostnimi pa-

pirji,
J/67.13 Pomožne dejavnosti, povezane

s finančnim posredništvom,
J/67.20 Pomožne dejavnosti v zavaro-

valništvu in pokojninskih skladih,
K/70.11 Organizacija izvedbe nepre-

mičninskih projektov za trg,
K/70.12 Trgovanje z lastnimi nepremič-

ninami,
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem,
K/70.31 Dejavnost agencij za posre-

dništvo v prometu z nepremičninami,
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami

za plačilo ali po pogodbi,
K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem,
K/71.21 Dajanje drugih kopenskih vozil

v najem,
K/71.22 Dajanje vodnih plovil v najem,
K/71.23 Dajanje zračnih plovil v najem,
K/71.31 Dajanje kmetijskih strojev in

opreme v najem,
K/71.32 Dajanje gradbenih strojev in

opreme v najem,
K/71.33 Dajanje pisarniške in računal-

niške opreme v najem,
K/71.34 Dajanje drugih strojev in opre-

me v najem, d.n.,
K/71.40 Izposojanje izdelkov široke po-

rabe,
K/72.10 Svetovanje o računalniških na-

pravah,
K/72.20 Svetovanje in oskrba z raču-

nalniškimi programi,
K/72.30 Obdelava podatkov,
K/72.40 Dejavnosti, povezane s podat-

kovnimi bazami,
K/72.50 Vzdrževanje in popravila pisar-

niških in računskih strojev ter računalniških
naprav,

K/72.60 Druge računalniške dejavno-
sti,

K/74.11 Pravno svetovanje,
K/74.12 Računovodske, knjigovodske

in revizijske dejavnosti,davčno svetovanje,
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega

mnenja,
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K/74.14 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje,

K/74.15 Dejavnost holdingov,
K/74.20 Projektiranje in tehnično sve-

tovanje,
K/74.40 Oglaševanje,
K/74.50 Dejavnost agencij za zaposlo-

vanje in posredovanje delovne sile,
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne

dejavnosti.
Izhodiščni osnovni kapital:

16.874,787.000 SIT.
Firma nove družbe: Infond PID, poobla-

ščena investicijska družba, d.d., Maribor.
Skrajšana firma: Infond PID, d.d.
Sedež: Maribor.
Dejavnost družbe:
J/65.23 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
Izhodiščni osnovni kapital:

8.717,956.000 SIT.
Firma nove družbe: Infond ID, investicij-

ska družba, d.d., Maribor
Skrajšana firma: Infond ID, d.d.
Sedež: Maribor.
Dejavnost družbe:
J/65.23 Drugo finančno posredništvo,

d.n.
Izhodiščni osnovni kapital:

8.141,815.000 SIT.
5.5. Delničarjem PID Infond-Zlat d.d., ki

bodo na zadnji dan 8-dnevnega roka, šteto
od vpisa delitve v sodni register, vpisani v
centralni register nematerializiranih vredno-
stnih papirjev kot imetniki delnic PID In-
fond-Zlat d.d., se zagotovijo delnice novih
družb z lastnostmi, določenimi v statutu
družb in po menjalnih razmerjih, določenih
v 4. poglavju delitvenega načrta.

5.6. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agencije
za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih
organov, če je to potrebno, prilagodi na skup-
ščini sprejete sklepe tako, da se bo delitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.

6 . Imenovanje članov nadzornih svetov
novih družb

6.1. Za člane nadzornega sveta družbe
Infond holding, d.d. se z mandatom 4 let
izvolijo:

· Matjaž Kovačič,
· Bojan Petan in
· Borut Meh
6.2. Za člane nadzornega sveta družbe

Infond PID, d.d. se z mandatom 4 let izvoli-
jo:

· Dr. Vito Bobek,
· Marjan Javornik in
· Anton Luskovič
6.3. Za člane nadzornega sveta družbe

Infond ID, d.d. se z mandatom 4 let izvolijo:
· Dr. Jože Glogovšek,
· Janez Erjavec in
· Marjan Božnik
Pogoji za udeležbo: pravico do udele-

žbe in glasovanja na skupščini imajo delni-
čarji, ki so vpisani v centralni register KDD
tri dni pred skupščino. Delničar ali njegov
pooblaščenec se lahko udeleži seje skup-
ščine in uresničuje glasovalno pravico, če
svojo udeležbo pisno prijavi družbi najmanj
tri dni pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblašče-
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti

pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in
ostane deponirano na sedežu družbe.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine pozivamo delničarje in poobla-
ščence, da se zglasijo pri preštevalcih gla-
sov vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja.

Sklepčnost: če skupščina ob prvem skli-
cu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 14. uri na istem
kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupšči-
na odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo: letno poročilo, revizorjevo po-
ročilo, mnenje nadzornega sveta k letnemu
poročilu, delitveni načrt s prilogami, poroči-
lo uprave o delitvi in ustanovitvi novih družb,
poročilo nadzornega sveta in poročilo revi-
zorja o delitvi je vsem delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe v Mariboru, Ulica
Vita Kraigherja 5, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.

Infond – Zlat, d.d.
direktor

predsednik nadzornega sveta

Ob-47284
Na podlagi 45. člena statuta KDD – Cen-

tralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljub-
ljana, uprava KDD sklicuje

7. redno skupščino delničarjev
KDD – Centralne klirinško depotne

družbe, d.d., Ljubljana,
ki bo 21. maja 2001 ob 12. uri, v veliki

konferenčni dvorani v pritličju poslovne stav-
be TR3, Trg republike 3, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov

delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: za člana delovnega

predsedstva se izvolita Alenka Markič in Sa-
mo Primožič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 2000.

3. Ugotovitev in razporeditev dobička,
ustvarjenega v letu 2000 ter razporeditev
prenesenega dobička iz prejšnih let.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na-
slednjo razporeditev dobička:

Čisti dobiček poslovnega leta 2000 viši-
ni 334,435.786,82 SIT ostane nerazpore-
jen.

Preneseni dobiček leta 1998 se v reva-
lorizirani višini 72,400.000 SIT razporedi
za:

– izplačilo dividend delničarjem
120.000 SIT na delnico: 62,400.000 SIT,

– izplačilo nagrad iz dobička članom
uprave in nadzornega sveta, in sicer:
4,500.000 SIT za člane uprave in
5,500.000 SIT za člane nadzornega sveta:
10,000.000 SIT.

Dividende se izplačajo imetnikom del-
nic, vpisanih v centralni register nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev na dan 21. ma-
ja 2001.

Izplačilo dividend ter nagrad članom nad-
zornega sveta in članom uprave se izvrši
brez revalorizacije do datuma izplačila.

Razporeditev čistega dobička se v po-
slovnih knjigah družbe vknjiži na dan 1. ja-
nuarja 2001.

4. Uskladitev sejnin članov nadzornega
sveta KDD.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dlagano uskladitev neto zneskov sejnin čla-
nov nadzornega sveta KDD kot sledi:

– predsednik nadzornega sveta:
38.500 SIT,

– namestnik predsednika: 33.000 SIT,
– člani: 28.600 SIT.
5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko hišo za leto 2001 skupščina imenuje
PricewaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji KDD se skupščine lahko ude-

ležijo po pooblaščencu oziroma zastopni-
ku, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziro-
ma njihovi zastopniki ali pooblaščenci so
dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni
pred sejo skupščine ter predložiti pooblasti-
la za zastopanje najmanj eno uro pred za-
četkom skupščine pri za to pooblaščenemu
delavcu KDD. Najmanj eno uro pred začet-
kom skupščine morajo svoje pisno poobla-
stilo predložiti tudi morebitni skupni zasto-
pniki več delničarjev.

Za delničarje KDD štejejo osebe, v ko-
rist katerih so delnice tri dni pred sejo skup-
ščine vknjižene na računih vrednostnih pa-
pirjev, ki se vodijo pri KDD.

Skupščina delničarjev veljavno odloča,
če so na njej navzoči delničarji z glasovalno
pravico, ki predstavljajo najmanj petdeset
odstotkov osnovnega kapitala. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine KDD isti dan ob 13. uri, na istem
mestu. Na ponovni seji skupščina delničar-
jev veljavno odloča ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Gradivo k točkam dnevnega reda je na
vpogled delničarjem v tajništvu družbe na
Trgu republike 3 v Ljubljani, vsak delavnik
od 25. 4. 2001 do 18. 5. 2001 med 10. in
12. uro.

KDD – Centralna klirinško
depotna družba, d.d., Ljubljana

Boris T. Šnuderl
predsednik uprave

Št. 169/2001 Ob-47358
Na podlagi 25. člena VI. poglavja statuta

delniške družbe Loterija Slovenije, d.d., in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

III. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,

ki bo v četrtek, 31. 5. 2001, v sejni sobi
sedeža družbe, Gerbičeva ulica 99, Ljublja-
na, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli pred-
sedujočo skupščine Neveno Teo Gorjup in
dve preštevalki glasov Matejo Stanič-Rudolf
iz RR & CO. d.o.o in Alenko Peterca.

Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen
notar Andrej Škrk.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
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sprejme revidirano letno poročilo družbe Lo-
terija Slovenije, d.d., za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se re-
valoriziran nerazporejen dobiček za poslov-
no leto 1996, ki na dan 31. 12. 2000 zna-
ša 253.265 tisoč SIT, razporedi:

– v višini 150.000 tisoč SIT bruto za iz-
plačilo dividend, ki se delničarjem izplačajo
v 90 dneh od dneva zasedanja skupščine,

– v višini 7.500 tisoč SIT bruto za izpla-
čilo nagrad upravi družbe,

– v višini 3.800 tisoč SIT bruto za izplači-
lo nagrad članom nadzornega sveta družbe,

– preostali del dobička iz leta 1996 v viši-
ni 91.965 tisoč SIT ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta osta-
ne dobiček za leto 2000 v višini 297.852
tisoč SIT nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje revizijska hiša IN Re-
vizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno poši-
ljko najkasneje 3 dni pred zasedanjem skup-
ščine v tajništvu uprave družbe Loterija Slo-
venije, d.d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana
in ki so vsaj 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne vpisani v delniško knjigo.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino javijo v sprejemnem mestu skup-
ščine in sicer najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prihodu izkažejo z osebnim doku-
mentom, pooblaščenci tudi s pisnim poo-
blastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpi-
som iz sodnega registra.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem na sedežu družbe Loterija Sloveni-
je, d.d., v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99, vsak
delovnik od 9. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Loterija Slovenije, d.d.,
uprava,

predsednik uprave
Tim Kocjan

Št. 1171/01 Ob-47360
V skladu s točko 7.6. Statuta Ljubljanske-

ga urbanističnega zavoda, d.d. sklicujem

7. skupščino delniške družbe
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 24. maja 2001 ob

13. uri v prostorih Ljubljanskega urbanistič-
nega zavoda, d.d., Ljubljana, Vojkova 57.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev predsednika skupščine,
določitev preštevalcev glasov in potrditev
notarja za sestavo notarskega zapisnika

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost del-
ničarjev, izvoli se predlagani predsednik skup-
ščine, preštevalca glasov in potrdi notar.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Predlog dopolnitve Statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

dopolnitev 3. člena Statuta LUZ, d.d.
4. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: Tadeja Pfajfarja se na

lastno zahtevo razreši članstva v nadzornem
svetu in se namesto njega izvoli Matjaža
Bojca.

5. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 2000 skupaj s finančnim po-
ročilom, poročilom revizijske družbe in mne-
njem nadzornega sveta.

6. Delitev dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička.
7. Plačilo članom nadzornega sveta za

leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

višina nagrade za leto 2000 predsedniku in
članoma nadzornega sveta.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Opomba: predlagatelja vseh usklajenih

predlogov sta uprava in nadzorni svet.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko

dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obraz-
laga ter druge informacije, so delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, v sobi 110A,
vsak delavnik od 10. do 12. ure v dneh od
24. 4. 2001 do 9. 5. 2001.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni z
obrazložitvijo in vloženi 7 dni po objavi tega
sklica, na sedežu družbe. Uprava bo o ute-
meljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bo o spreminjevalnih predlogih najpozneje
12 dni po sklicu skupščine obvestila imen-
ske delničarje.

Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
delničarji sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Zastopnik
oziroma pooblaščenec se mora pred skup-
ščino izkazati s pisnim pooblastilom.

Vsaka delnica velja en glas.
Pooblastila za zastopanje na skupščini

je potrebno deponirati na sedežu delniške
družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak delničar ali njegov poobla-
ščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prosi-
mo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so se najav-
ljeni udeleženci dolžni podpisati v seznam
udeležencev ter prevzeti glasovalne lističe,
ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skup-
ščini in druga gradiva.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.,
Ljubljana

direktor

Stečajni postopki
in likvidacije

St 9/92 S-47036
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase in prav tako narok za preizkus terjatev
v stečajnem postopku nad Jeklo p.o. – v
stečaju, Ruše, ki bo dne 16. 5. 2001 ob
9. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217 v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 4. 2001

St 42/2000 S-47037
To sodišče je s sklepom št. St 42/2000 z

dne 28. 3. 2001 potrdilo prisilno poravnavo
med dolžnikom Konfekcija Jutranjka Sev-
nica, d.d., Radna 3, Sevnica in njegovimi
upniki sprejeto na naroku dne 28. 3. 2001.

Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:

1. razred: terjatve upnikov na katere pri-
silna poravnava ne vpliva, in sicer:

– terjatve, ki so krite z ločitveno pravico;
– izločitveni upniki;
– terjatve, ki jih določa 2. odst. 160.

člena ZPPSL.
2. razred: vse terjatve, ki niso zajete v 1.

razredu in jih bo dolžnik poplačal 20% v
roku enega leta od potrditve prisilne porav-
nave z obrestmi v višini TOM letno od dneva
začetka postopka prisilne poravnave, to je
od 17. 10. 2000.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 7. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 3. 2001

St 15/95 S-47038
To sodišče je s sklepom stečajnega se-

nata št St 15/95 z dne 11. 4. 2001 zaklju-
čilo stečajni postopek nad dolžnikom Kovi-
noplast podjetje za izdelavo raznovr-
stnih kovinskih izdelkov p.o. – v stečaju,
Jesenice na Dolenjskem.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/119/00 izbriše iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 4. 2001

St 171/2000 S-47039
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

171/2000 z dne 10. 4. 2001 zaključilo

Objave sodišč
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stečajni postopek nad dolžnikom Domark
trgovina in storitve Domžale, d.o.o., Ljub-
ljanska 59, Domžale.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2001

St 230/2000 S-47040
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

230/2000 z dne 5. 4. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom DFS, trgovi-
na, proizvodnja in storitve, d.o.o. – v ste-
čaju, Trbovlje, Gabrsko 32 c.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2001

St 75/2000 S-47041
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 75/2000 sklep z
dne 28. 3. 2001:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom: Konfekcija Mont Kozje, d.d., Koz-
je 7, Kozje in njegovimi upniki, sprejeta
na naroku za prisilno poravnavo dne 28. 3.
2001.

2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
pet razredov, kot sledi:

Razred A: terjatve dolžnikovih poslovnih
partnerjev – dobaviteljev, ki v nominalnem
znesku znašajo 110,635.795,42 SIT in bo-
do poplačane v višini 20% posamezne terja-
tve v roku 1 leta po pravnomočni prisilni
poravnavi po obrestni meri T + 0% letno.

Razred B: terjatve - obveznosti do delav-
cev, ki v nominalnem znesku znašajo
5,563.647,30 SIT in bodo poplačane v vi-
šini 20% posamezne terjatve v roku 1 leta
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi
po obrestni meri T + 0% letno.

Razred C: terjatve - obveznosti do držav-
nih organov, Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti, ki v nominalnem znesku znašajo
10,194.488,33 SIT in bodo poplačane v
višini 100% posamezne terjatve v roku 5 let
po pravnomočni prisilni poravnavi po obre-
stni meri T + 0% letno.

Razred D: terjatve - obveznosti do držav-
nih organov (Carinska uprava - RS in Mini-
strstvo za finance, ki v nominalnem znesku
znašajo 2,005.679 SIT in bodo poplačane
v višini 20% posamezne terjatve v roku 1
leta po pravnomočni prisilni poravnavi po
obrestni meri T + 0% letno.

Razred E: obveznosti do ločitvenega
upnika Banka Celje, d.d. v višini terjatve
65,059.534,18 SIT na katero prisilna po-
ravnava nima učinka in se ne spreminja.

3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.

4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo po posameznih razredih je
sestavni del tega sklepa.

5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odst. 59. člena ZPPSL.

6. Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

7. Ta sklep je postal pravnomočen dne
10. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 3. 2001

St 88/94 S-47042
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

88/94 z dne 4. 4. 2001 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom D & L, servis goz-
darske in kmetijske mehanizacije,
d.o.o., Ljubljanska 65, Kočevje.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2001

St 1/96 S-47043
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajni zadevi opravilna številka St
1/96, nad stečajnim dolžnikom OKUS, To-
varna športne in modne konfekcije p.o.,
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 4 – v ste-
čaju, ki bo dne 30. 5. 2001 ob 11. uri v
sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v ča-
su uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 4. 2001

St 210/2000 S-47044
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

210/2000 z dne 5. 4. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Vilma Hi-
ti-Flek, čistilni servis s.p., Trdnjava 7, Ko-
čevje.

Po pravnomočnosti tega sklepa se zara-
di izbrisa dolžnika iz vpisnika podjetnikov
pod št. 48-0585/97 obvesti pristojni organ
za javne prihodke Občine Kočevje.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2001

St 90/2000 S-47154
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad EMPA, d.o.o., Ltališka 33,
Ljubljana – v stečaju za dne 28. 5. 2001
ob 12. uri v sobi 368/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2001

St 232/2000 S-47156
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

232/2000 dne 5. 4. 2001 v stečajnem

postopku nad dolžnikom URKO, Podjetje
za proizvodnjo, trgovino, svetovanje in
zastopstvo tujih firm, d.o.o., Perovo 27,
Kamnik, zaključilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2001

St 18/2000-74 S-47158
Po 169. členu Zakona o prisilni porav-

navi, stečaju in likvidaciji se stečajni posto-
pek nad dolžnikom Edelfurnier, Trgovina
z lesom in lesnimi izdelki Markišavci,
d.o.o. – v stečaju, Markišavci št. 36,
zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 4. 2001

St 11/2001 S-47159
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Bunjac Miroslava s.p., Čiščenje po-
slovnih in stanovanjskih prostorov, Čin-
žad 20, Lovrenc na Pohorju se v skladu s
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2001

St 154/2000 S-47160
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

154/2000 dne 10. 4. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom TOM CLEAN, Po-
djetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana, zaključilo
stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2001

St 53/2000 S-47161
Stečajni senat tega sodišča objavlja na

podlagi določil 101. in 102. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93) oklic

To sodišče je s sklepom opr. št. St
53/2000 z dne 11. 4. 2001 začelo skraj-
šani stečajni postopek nad dolžnikom Jel-
ka Gradbeništvo in inženiring, d.o.o., Se-
žana, Partizanska cesta št. 12/a, matič-
na številka 5322995, šifra dejavnosti
11002.

Skrajšani stečajni postopek bo vodilo to
sodišče.

V skrajšanem stečajnem postopku se bo
za dolžnika uporabljala firma Jelka Gradbeniš-
tvo in inženiring, d.o.o., Sežana – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz ljubljane, Brilejeva št. 9.

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo 3. 7. 2001
ob 9. uri v razpravni dvorani št. 132/I tega
sodišča.
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Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do podjetja Jelka
Gradbeništvo in inženiring d.o.o., Sežana.

Oklic o začetku skrajšanega stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tu-
kajšnjega sodišča dne 11. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2001

St 23/2001 S-47318
Poravnalni senat tega sodišča objavlja

na podlagi določil 28. in 29. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93) oklic

To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/2001 z dne 11. 4. 2001 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Kme-
tijsko gozdarska zadruga Postojna,
z.o.o., Tržaška št. 45, Postojna, matična
številka 5150060, šifra dejavnosti 01.210.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave se po-
ziva, da v roku 30 dni od objave tega oklica
prijavijo svoje terjatve.

Prijava terjatev mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino in
priloženimi dokazili o obstoju terjatve in nje-
ni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vo terjatev v tej valuti in navedejo njeno viši-
no v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, pri-
javijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (po-
godbene in zamudne), obračunane do dne-
va začetka postopka prisilne poravnave.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po če-
trtem in petem odstavku 43. člena ZPPSL.

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 se ime-
nuje Samo Hladnik, upravitelj v postopkih
prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, iz
Kopra, Rozmanova št. 4.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
a) Veterinarski zavod Slovenije, Ljublja-

na,
b) Veterinarska postaja Postojna, d.o.o.,
c) Mlinotest, Živilska industrija, d.d., Aj-

dovščina,
d) Zavod RS za blagovne rezerve Ljub-

ljana,
e) Delavski zaupnik Ana Žgavec, Hruše-

vje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodi-

šča dne 11. 4. 2001.
Okrožno sodišče v Kopru

dne 11. 4. 2001

St 7/2001 S-47319
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Slikopleskarstvo Voglar Miran s.p.,
Štrekljeva 27, Maribor, se v skladu s čle-
nom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 4. 2001

St 5/2001 S-47320
To sodišče je s sklepom poravnalnega

senata št. St 5/2001 z dne 2. 4. 2001
začelo postopek prisilne poravnave nad dol-
žnikom TRON svetovanje, trgovina, pro-
izvodnja, d.o.o., Krško, Zupančičeva 9,
Krško, matična številka 5325978, šifra de-
javnosti 01132.

Upniki katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, se
poziva, da sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Zdravko Groboljšek univ. dipl. prav.
iz Sevnice.

V upniški odbor so bili imenovani upniki:
– SKB Banka, d.d., CKŽ 51, Krško,
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Podruž-

nica Posavje Krško, Trg Matije Guca 1, Kr-
ško,

– Krekova banka, d.d., Maribor, Slom-
škov trg 18, Maribor,

– Slovenija Topink, d.o.o., Šolska cesta
17, Brestanica,

– Brence Andreja, Rostoharjeva 28a, Kr-
ško, delavski zaupnik.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 2. 4. 2001.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 4. 2001

St 41/2001 S-47338
To sodišče je s sklepom z dne 13. 4.

2001 pod opr. št. St 41/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mehanika Trbovlje, d.d., Trg revolucije
23, Trbovlje, matična številka: 5033071,
šifra dejavnosti: 31.200.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (13. 4.
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 se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve

drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena mag. Suzana Gale-Robežnik iz Ljub-
ljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Merkur, Trgovina in storitve, d.d., Na-
klo,

– Micom elektronics, d.o.o., Ljubljana,
– Elgro, d.o.o., Ljubljana,
– Cementarna Trbovlje, d.d., Trbovlje,
– Rajko Kostanjevič, kot delavski zaup-

nik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 13. 4. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 4. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 32/2000 IZ-4183
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Cerknici, opr. št. Z 32/2000
z dne 30. 1. 2001 in popravnega sklepa
opr. št. Z 32/2000 z dne 5. 3. 2001, so
bile garaža tipa II v izmeri 29,70 m2, s pripa-
dajočim idealnim deležem zemljišča v izme-
ri 30,28 m2, drvarnica v izmeri 29,70 m2 s
pripadajočim idealnim deležem zemljišča v
izmeri 106 m2 ter celotna zgornja etaža –
skladišče v izmeri 74,25 m2, ki se nahaja v
pomožnem objektu na naslovu Partizanska
14, Rakek, stoječem na parc. št. 1957,
vpisani pri vl. št. 1291, k.o. Rakek, ki so
last dolžnika Svet nepremičnine d.o.o., Du-
najska 149, Ljubljana, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 23/99 z dne 6. 7. 1999,
sklenjene s prodajalcem Poslovni sistem
Mercator, d.d., Ljubljana, zarubljene v ko-
rist upnice Krekove banke, d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v znesku 45,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 20. 3. 2001

In 2000/00047 IZ-4107
S sklepom opr. št. In 2000/00047, ki

ga je dne 15. 3. 2001 izdalo Okrajno sodi-
šče v Črnomlju, je bil opravljen rubež ne-
premičnine stanovanja v I. nadstropju, s
podstrešjem in srednjo kletjo stanovanjske
stavbe v Metliki, Ulica Na trg 5, last Seke
Šiljac iz Metlike, Ulica Na trg 5, na podlagi
kupne pogodbe z dne 14. 3. 1996, zaradi
izterjave terjatve upnice SKB banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, v višini
2,056.707,80 SIT s pp, ki jo dolguje dolž-
nica Seka Šiljac iz Metlike, Ulica Na trg 5,
po pravnomočnem izvršilnem naslovu skle-
pa Okrajnega sodišča v Črnomlju, opr. št. I
R 137/98 z dne 18. 1. 1999.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 3. 2001

Z 2001/00059 IZ-4162
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00059, ki ga je dne 22. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dolžnikovi nepremičnini,
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dvoinpolsobnem stanovanju v 4. nadstro-
pju, z oznako 22, z orentacijo jugozahod, s
pripadajočim parkiriščem v kleti, z oznako
22, s skupno prodajno površino 85,90 m2 v
Domžalah, na naslovu Ljubljanska c. 110.
Objekt v katerem se nahaja navedeno sta-
novanje, stoji na parc. št. 3098/1, 3100,
3101, 3102/1, 3103/1, 3103/2,
3104/2, 3104/3, 3104/4, 3134, 4135,
3136 in 3945, vse k.o. Domžale. Navede-
nemu stanovanju pripada tudi sorazmeren
solastniški delež na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču objekta, v katerem se naha-
ja, ki je last Matjaža Marklja, zastavna pravi-
ca v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Celovec, podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 1,000.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 3. 2001

Z 2001/00058 IZ-4163
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00058, ki ga je dne 22. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dolžničini nepremičnini, po-
slovnem prostoru, št. 06, v izmeri 71,61 m2,
v Domžalah, na naslovu Ljubljanska 106.
Objekt v katerem se nahaja navedeni poslov-
ni prostor, stoji na parc. št. 3134, 3104/1,
3104/3, 3105, 3103/1, 3101 in 3098/1,
vse k.o. Domžale. Navedenemu poslovne-
mu prostoru pripada tudi sorazmeren so-
lastniški delež na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču objekta, v katerem se nahaja, ki je
last Tatjane Markelj, zastavna pravica v ko-
rist upnika Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,060.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 3. 2001

Z 2001/00052 IZ-4197
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/000052, ki ga je dne 28. 3. 2000
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bi-
la ustanovljena na trisobnem stanovanju
št. B 1-L2D I-3, ki se nahaja v prvem nad-
stropju na naslovu Ljubljanska cesta 12c,
Trzin, v neto koristni površini 74,20 m2,
skletnim prostorom v izmeri 2,57 m2 in
parkirnim mestom št. 80 v kletni garaži,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem
na skupnih objektih, delih in napravah ter
na stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
stoječem na zemljišču parc. št. 111/1,
119/27 in 119/28, vse vpisane v vl. št.
218, parc. št. 113/1, vpisana v vl. št.
1356, vse k.o. Trzin, ki je last dolžnice,
zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,130.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 3. 2001

Z 01/00006 IZ-4194
Na podlagi sklepa opr. št. Z 01/00006

tega sodišča z dne 26. 3. 2001, je bila na
tgovsko storitvenem lokalu št. 105, v izmeri

92,80 m2, ki se nahaja v I. nadstropju objek-
ta Adamičev center Grosuplje, med Tabor-
sko in Adamičevo cesto, stoječ na parc. št.
1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/4,
1264/5, 2225/2 in 1224/2, vse vpisane v
vl. št. 1635, k.o. Grosuplje naselje, ustanov-
ljena zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg repu-
blike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 26. 3. 2001

R 188/99 IZ-4155
Odreja se zavarovanje terjatve upnice

SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
ki jo zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljublja-
ni, proti dolžniku Daisy, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Kamnik, Šutna 37, za
kredit v višini 13,500.000 SIT glavnice, pri
čemer so rok, višina obresti in zapadlost
terjatve razvidni iz pogodbe o kreditu, reg.
št. kredita 183-18683/99 z dne 26. 7.
1999, z vknjižbo zastavne pravice pod po-
goji iz neposredno izvršljivega notarskega
zapisa opr. št. SV 1110/99 z dne 30. 7.
1999, in sicer na stanovanju v Kamniku,
Kidričeva 35/a, v skupni izmeri 119,32 m2.

Z rubežem pridobi upnica zastavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 3. 2001

Z 2000/000172 IZ-4172
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja, pod opr. št. SV
1348/2000 z dne 28. 11. 2000 in sklepa
sodišča, opr. št. Z 2000/000172 z dne
21. 2. 2001, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Krekove banke d.d., Ma-
ribor, do dolžnika Digontrade d.o.o., Vojko-
vo nabrežje 30/a, Koper, na podlagi poso-
jilno-zastavne pogodbe št. 1306/2000-600
z dne 28. 11. 2000 v višini 3,000.000 SIT,
vključujoč obresti, povečane za morebitne
zakonite zamudne obresti, sodne stroške in
druge stroške, z zapadlostjo dne 14. 11.
2001, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega
prostora, označenega po načrtu etažne la-
stnine s številko 20, izmere 14,54 m2, v 5.
etaži poslovne stavbe in pripadajočem zem-
ljišču, parc. št. 1567/12, k.o. Koper, ka-
kor izhaja iz originala kupne pogodbe z dne
11. 1. 1993, med prodajalcem SGP Koper
p.o. in Srblin Zlatkom, ki je last zastavitelja.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

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 23. 3. 2001

Z 00/00167 IZ-4173
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Majde Lokošek iz Domžal,
pod opr. št. SV 957/00 z dne 16. 11.
2000 in sklepa sodišča, opr. št. Z
00/00167 z dne 15. 12. 2000, se zaradi

zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Domžale d.d., bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 52, Domžale, do
dolžnika Megahit, d.o.o., Kamnik, Ljubljan-
ska 21, Kamnik, v višini 30,000.000 SIT, s
temeljno obrestno mero ob sklenitvi pogod-
be 8,88% letno, realna obrestna mera, ki je
spremenljiva, znaša 4,5% letno, z rokom
vračila najkasneje 15. 1. 2001, ter pod dru-
gimi pogoji, razvidnimi iz navedenega spo-
razuma strank in pogodbe o kratkoročnem
kreditu št. 420000-255-4709/0 z dne
15. 11. 2000, ki je sestavni del sporazuma
strank, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer poslovni pro-
stor št. P-6, v izmeri 38,96 m2, v pritličju
poslovnega centra Mandrač v Kopru, ki sto-
ji na parc. št. 1298/1, 1298/12, 1298/3,
1298/4, 1584/2, 1456/9, k.o. Koper, ki
je last dolžnika, na podlagi prodajne pogod-
be št. 134-011/63-96 z dne 11. 3. 1996,
sklenjene med prodajalcem SKB - Investi-
cijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Sloven-
ska c. 54, Ljubljana in dolžnikom.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

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 16. 3. 2001

Z 38/2001 IZ-4239
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 268/01 z dne 15. 3. 2001 in
sklepa sodišča, opr. št. Z 38/2001 z dne
22. 3. 2001, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Banke Koper d.d., Pri-
staniška 14, Koper, do dolžnika Zasebni
zdravstveni zavod Bossman Peter, na pod-
lagi:

– kreditne pogodbe št. 25/2001 z dne
22. 2. 2001, v znesku 10,000.000 SIT, z
dokončno zapadlostjo 31. 3. 2006, pri če-
mer so višina obrestne mere, roki, stroški in
način vračila in predčasna zapadlost razvi-
dni iz prej navedene pogodbe in notarskega
zapisa, in sicer za 50% vseh obveznosti po
navedeni pogodbi,

– kreditne pogodbe št. 26/2001 z dne
22. 2. 2001, v znesku 14,000.000 SIT, z
dokončno zapadlostjo 31. 3. 2008, pri če-
mer so višina obrestne mere, roki, stroški in
način vračila in predčasna zapadlost razvi-
dni iz prej navedene pogodbe in notarskega
zapisa, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in iscer ambulantni
prostori v poslovnem objektu Pristan v Ko-
pru, Vojkovo nabrežje 38, stoječem na parc.
št. 1368/2, k.o. Koper, z natančnim opi-
som in površinami, kot izhaja iz notarskega
zapisa in sporazuma strank ter kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 1. 8. 2000, sklenjene s
prodajalko Luko Koper d.d., na podlagi ka-
tere je dolžnik pridobil poslovne prostore.

Ta zapisnik bo razglašen na tudi sodni
deski sodišča.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
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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 2. 4. 2001

Z 2000/02410 IZ-4137
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02410, ki ga je dne 14. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 24,
ki se nahaja v VI. nadstropju stanovanjskega
bloka na naslovu Celovška cesta 85, Ljub-
ljana, v izmeri 74,84 m2, ki je last dolžnikov,
vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe o pro-
daji stanovanja z dne 3. 5. 2000, sklenjene
s prodajalcem Puš Branimirom, Celovška
c. 85, Ljubljana. Stanovanju pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaja. Stanovanje se nahaja v stano-
vanjskem bloku, ki stoji na parc. št. 41,
parc. št. 40/1, 47/1 in 44/3, k.o. Spodnja
Šiška, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 615.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2001

Z 2001/00114 IZ-4138
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00114, ki ga je dne 14. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju s ka-
binetom, ki se nahaja v II. nadstropju stano-
vanjske hiše na naslovu Ig 133, v skupni
izmeri 88,71 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, ki je last dolžnice, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 11. 12. 2000,
sklenjene s prodajalcema Blagojevič Zora-
nom in Hrastar Suzano, oba stan. Ig 89, Ig
pri Ljubljani, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2001

Z 2001/00239 IZ-4139
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00239, ki ga je dne 16. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št.
E 6/I. nadstropje, v izmeri 86,82 m2, v ob-
jektu E, v ureditvenem območju VP 2/3, na
naslovu Tbilisijska cesta 89, v Ljubljani, s
pripadajočim solastninskim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah stavbe, ka-
kor tudi na pripadajočem stavbnem in fun-
kcionalnem zemljišču objekta, ki je last dol-
žnika, na podlagi prodajne pogodbe z dne
25. 8. 1997, sklenjene s prodajalcem Imos,
d.d., Ljubljana, Dunajska 56, zastavna pra-
vica v korist upnice SKB banke, d.d., Ajdov-
ščina 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2001

Z 2001/00109 IZ-4140
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00109, ki ga je dne 14. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru – sklop I/A,
v izmeri 91,20 m2, ki je last dolžnika, na
podlagi pogodbe št. 80/2000-GTC z dne
13. 11. 2000, sklenjene s prodajalcem Pri-
morje, d.d., Vipavska c. 3, Ajdovščina. Po-
slovni prostor predstavlja del poslovnega ob-
jekta, stoječega na parc. št. 883/1, 885/5,
881/16, vl. št. 1770, k.o. Črnuče, zastavna
pravica v korist upnice Banke Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2001

Z 2001/00139 IZ-4141
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00139, ki ga je dne 14. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem lokalu – trgovi-
ni, v objektu Rog ob Trubarjevi cesti v Ljub-
ljani, v izmeri 114,30 m2, lociranem na zem-
ljišču parc. št. 45/1, 45/2, 528, 558, 47,
46, 453, 45/7, 45/8, 45/4, 45/5, 34/2,
34/21, 34/22, 34/24, 793, 34/13,
34/26, 34/18, 34/17, 34/29, 34/20,
34/3, 34/4, 29/8, 29/10, 29/2, 321 in
535, k.o. Peter I, ki je last zastavitelja, na
podlagi pogodbe št. 35/84-05/20-38 z
dne 9. 3. 1984, sklenjene s prodajalcem
Imos, Splošno gradbeno podjetje Grosu-
plje, n.sol.o., Taborska c. 13, Grosuplje,
zastavna pravica v korist upnice Banke Ce-
lje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdi-
nova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 1,000.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2001

Z 2001/00167 IZ-4145
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00167, ki ga je dne 14. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnih prostorih v IV. nadstro-
pju poslovne stavbe Dunajska 51 v Ljubljani,
parc. št. 1937/2, vl. št. 857, k.o. Bežigrad,
kar v naravi predstavlja poslovni prostor št.
14a, v južnem delu etaže, v neto izmeri
101,53 m2, s pripadajočim deležem skupnih
prostorov v istem nadstropju, ki znaša
3602/10000 in pripadajočim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah celotne
zgradbe, ki znaša 276/10000, kakor tudi
sorazmernim delom stavbišča in funkcional-
nega zemljišča, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12. 2000
in aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z
dne 10. 1. 2001, sklenjenih s prodajalcem
Unitex, Trgovina, d.d., Dunajska 51, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 1,100.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2001

Z 2001/00246 IZ-4146
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00246, ki ga je dne 16. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila

ustanovljena na poslovnem prostoru v pritli-
čju poslovne stavbe Poslovno trgovskega
centra v Ljubljani, na Tbilisijski 57, in sicer
na poslovni enoti št. 6/a, v izmeri 92,50 m2,
s pravico souporabe funkcionalnega zemlji-
šča ter treh parkirnih mest pred poslovnim
lokalom, s pravico souporabe pripadajoče-
ga dela skupnih prostorov in naprav stavbe,
ki služijo objektu kot celoti, ki je last dolžni-
ka, na podlagi prodajne pogodbe z dne 27.
12. 2001, sklenjene z odstopnikom dolga
– družbo SRS, Podjetje za trgovino in inže-
niring, d.o.o., Pokljukarjeva 102, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnice Banke Vi-
pa, d.d., Erjavčeva ul. 2, Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2001

Z 2001/00140 IZ-4147
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00140, ki ga je dne 14. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnih prostorih v 1. nadstro-
pju, v izmeri 650 m2 in v 2. nadstropju, v
izmeri 650 m2, v trgovsko-poslovnem objek-
tu na Mali ul. 5 v Ljubljani, vpisanih na zemlji-
šču parc. št. 149, 96/2, 96/3, 150/1,
150/2, 150/3, 148/3 in 151, vpisanih v vl.
št. 720, k.o. Tabor, ki je last dolžnika, na
podlagi kupne pogodbe MP/1 z dne 1. 12.
1971, sklenjene s prodajalcem Gradbenim
podjetjem Tehnika, Vošnjakova 8, Ljubljana,
ter rubežem na poslovnem lokalu – trgovini v
objektu Rog, ob Trubarjevi cesti v Ljubljani, v
neto izmeri 114,30 m2, lociranem na zemlji-
šču parc. št. 45/1, 45/2, 528, 558, 47,
46, 453, 45/7, 45/8, 45/4, 45/5, 34/2,
34/21, 34/22, 34/24, 793, 34/13,
34/26, 34/18, 34/17, 34/29, 34/20,
34/3, 34/4, 29/8, 29/10, 29/2, 321 in
535, k.o. Peter I, ki je last zastavitelja, na
podlagi pogodbe št. 35/84-05/20-38 z dne
9. 3. 1984, sklenjene s prodajalcem Splo-
šnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
n.sol.o., Taborska c. 13, Grosuplje, zastav-
na pravica v korist upnice Banke Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 3,000.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2001

Z 2001/00175 IZ-4150
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00175, ki ga je dne 16. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 3, v
pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Ko-
larjeva ulica 19, v skupni izmeri 82,44 m2, ki
je last zastaviteljice kot obdarjenke, na pod-
lagi darilne pogodbe z dne 1. 12. 1992,
sklenjene z darovalko Naglič Marijo, Ljublja-
na, Kolarjeva 10 ter na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe, sklenjene med IMP Črpalke,
d.d., Ljubljana in Marijo Naglič z dne 4. 11.
1991, zastavna pravica v korist upnika Hypo
Leasing, d.o.o., Trg osvobodilne fronte 12,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 122.710,02 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2001
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In 2000/00649 IZ-4154
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 18. 12. 2000,
opr. št. In 2000/00649, je bil dne 24. 1.
2001 opravljen v korist upnice Metalke Sta-
novanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 2,
Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja v
izmeri 39,07 m2, št. 16, Viška 53 v Ljublja-
ni, last dolžnika. Zapisnik v rubežu ima po-
men zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2001

In 00/00482 IZ-4160
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,

opr. št. In 00/00482 z dne 15. 12. 2000, je
bil dne 27. 2. 2001 opravljen rubež v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona, z.o.o.,
Letališka 5, Ljubljana, zaradi izterjave 66.850
SIT, stanovanja št. 24, v izmeri 62,38 m2, ki
se nahaja v III. nadstropju na naslovu Poko-
pališka 11 v Ljubljani, ki je last dolžnice Li-
pnik Alenke, Pokopališka 11, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2001

In 00/00432 IZ-4175
Rubež stanovanja št. 4 v pritličju stavbe

na naslovu Linhartova 47 v Ljubljani, v sku-
pni izmeri 7.070 m2, last Japelj Anke, ki je
bil opravljen dne 8. 9. 2000 na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljub-
ljani z dne 29. 6. 2000, opr. št. In
2000/00059, ima pravni učinek tudi na iz-
vršbo, dovoljeno s tusodnim sklepom o iz-
vršbi z dne 15. 3. 2001, opr. št. In
2000/00432, ki se izvede s pristopom k
izvršbi, dovoljeni pod opr. št. 2000/00059,
na predlog istega upnika zaradi izterjave
132.298,70 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2001

Z 2001/00249 IZ-4178
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00249, ki ga je dne 20. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 07A11S, v
izmeri 100,22 m2, skupaj s shrambo
07AS02K, v izmeri 7,29 m2, garažo
07G02G, v izmeri 19,58 m2, ter s parkir-
nim mestom 07P06P, kar vse se nahaja v
objektu št. 7, ob Koseškem bajerju v Ljub-
ljani, stoječem na parc. št. 1065/2 in
1066/8, k.o. Zg. Šiška, ki je last zastavite-
lja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
P-55/00 z dne 5. 1. 2001, sklenjene s
prodajalcem Gradbenim podjetjem Vegrad,
d.d., zastavna pravica v korist upnika Hypo
Leasing, d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
76.700 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2001

Z 2001/00183 IZ-4179
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00183, ki ga je dne 22. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru št. 31, v
neto izmeri 138,23 m2, ki se nahaja v 10.
nadstropju poslovne stolpnice na Dunajski
51 v Ljubljani, stoječe na parc. št. 1937/2,

vpisane pod vl. št. 857, k.o. Bežigrad, s
pripadajočim deležem na skupnih prostorih v
isti etaži, ki znaša 5000/10000 ali 15,15 m2

in s pripadajočim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah celotne stavbe, ki
znaša 384/10000 ter sorazmernega dela
stavbišča in funkcionalnega zemljišča, ki je
last dolžnika, na podlagi pogodbe o ari in
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 10. 2000,
sklenjene s prodajalcem Unitex trgovina,
d.d., Dunajska 51, Ljubljana, zastavna pravi-
ca v korist upnika Hypo Leasing, d.o.o., Trg
OF 12, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 140.000 CHF s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2001

Z 2001/00307 IZ-4185
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2001/00307,

ki ga je dne 22. 3. 2001 izdalo Okrajno sodi-
šče v Ljubljani, je bila ustanovljena na poslov-
nem prostoru na Slovenski cesti 95, ki stoji na
parc. št. 17/8 delno, 17/4, 17/1, 17/7,
17/12, 828/4 in 828/10, vpisano pri vl. št.
650 v k.o. Brinje I, ter parc. št. 913/3, 914/2
delno in 912/1, vpisano pri vl. št. 1513 in
1778, v k.o. Stožice, v skupni izmeri
16,68 m2, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 14. 2. 2001, skle-
njene s prodajalcem M-RAM, d.o.o., Podjetje
za gradbeni inženiring in operativo, Slovenče-
va 95, zastavna pravica v korist upnice Banke
Domžale, d.d., bančna skupina Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 550.000
SIT in 2,450.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2001

Z 2001/00189 IZ-4186
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00189, ki ga je dne 22. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v pritličju stano-
vanjske hiše na naslovu Prule 3 v Ljubljani, v
izmeri 53,20 m2, parc. št. 13/36, k.o. Pru-
le, ki je last zastavitelja, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 9. 7. 1998, skle-
njene s prodajalko Cerer Cecilijo, Prule 3,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2001

In 1999/00014 IZ-4187
Na podlagi sporazuma z dne 13. 6.

1997, sklenjenega med Krekovo banko,
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, Laba & La-
ba, d.n.o., Ponoviška 11, Litija in Rodič
Mijo, Celovška cesta 122, Ljubljana, pred
Okrajnim sodiščem v Ljubljani, je bil dne
13. 6. 1997 opravljen v korist upnice Kre-
kove banke, d.d., Slomškov trg 18, Mari-
bor, popis enosobnega stanovanja št. 20, v
izmeri 33,85 m2, v III. nadstropju večstano-
vanjske stolpnice v Ljubljani, Celovška 122,
stoječi na parcelni št. 357, 358 in 578/1,
vpisanih v k.o. Zalog, last dolžnice.

Zapisnik o popisu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2001

Z 2001/00013 IZ-4161
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarke Brede Horvat iz Maribora, št. SV
1281/2000 z dne 28. 12. 2000, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00013 z dne 6. 2. 2001 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, stanovanja št. 14, v izmeri
60,31 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
ske hiše na Celovški 14 v Brestrnici, stoječe
na parc. št. 393/12, pripisani k vl. št. 305,
k.o. Brestrnica, s pripadajočim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih, napravah
in zemljišču stavbe, last zastaviteljice Marije
Lep, na podlagi prodajne pogodbe, sklenje-
ne dne 17. 12. 1992 s prodajalcem Vinag,
vinarstvo in sadjarstvo, export-import, p.o.,
Maribor, v zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, v
višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2001

Z 2001/00101 IZ-4203
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00101 z dne
29. 3. 2001, je bila ustanovljena na enoso-
bnem stanovanju št. 2, ki se nahaja v pritli-
čju, v II. vhodu, v skupni izmeri 54,76 m2, s
kletnim prostorom v 2. kleti št. 2/II, v veliko-
sti 7,32 m2, ter garažnim parkirnim prosto-
rom v 2. kleti št. 2/II, v stanovanjski hiši ob
Dalmatinski ulici v Mariboru, ki stoji na par-
celi št. 2003, k.o. Tabor, ki je last dolžnika
Boštjana Pepevnika do celote, na osnovni
kupoprodajne pogodbe št. 4071-702/RB
z dne 11. 1. 2001, zastavna pravica v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt, d.d.,
Ljubljana, Wolfova 1, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 27.100 EUR po sred-
njem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan
izplačila kredita s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 3. 2001

Z 2001/00247 IZ-4220
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 171/2001 z dne 5. 3. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00247 z dne 27. 3. 2001, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, štirisobnega stanovanja št. 1, v
skupni izmeri 82,04 m2, v pritličju večstano-
vanjske stavbe v Mariboru, Gregorčičeva 5,
stoječe na parc. št. 1322, v k.o. Maribor
Grad, last zastavitelja Erika Kosa, na podla-
gi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajal-
cem Francem Camplinom, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., v višini 50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2001

Z 2001/00083 IZ-4221
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.
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SV 65/2001 z dne 31. 1. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00083, dne 23. 3. 2001 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, poslovnega prostora št. 3-N, v
izmeri 36,258 m2, v prvem nadstropju po-
slovne stavbe na Partizanski c. 13/a v Mari-
boru, stoječe na parc. št. 1206/1, pripisani
k vl. št. 1262, k.o. Maribor Grad, last dol-
žnika in zastavitelja Dodoma, d.o.o., Mari-
bor, na podlagi prodajne pogodbe z dne
18. 3. 2000, sklenjene s prodajalko Ne-
venko Babič, v zavarovanje denarne terja-
tve upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., v višini 3,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2001

Z 21/2001 IZ-4132
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 21/2001-3, ki ga je dne 13. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju, ki se naha-
ja v Murski Soboti, Gregorčičeva 55, v 4.
nadstropju, stanovanje št. 25, v skupni izme-
ri 64,40 m2, s pripadajočo shrambo za ozim-
nico, skupaj s sorazmernim deležem na fun-
kcionalnem zemljišču ter vseh skupnih pro-
storih in napravah, stoječe na parc. št.
301/2, pripisano k vl. št. 2670, k.o. Mur-
ska Sobota, ki je last dolžnikov – zastavite-
ljev, na podlagi kupne pogodbe, sklenjene
dne 12. 12. 2000, s prodajalcema Jabla-
novec Miranom in Jablanovec Anito, zastav-
na pravica v korist upnika Banka Bawag,
Podružnica Graz, Republika Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
261.445,70 ATS, kar znaša v tolarski proti-
vrednosti na dan sklenitve sporazuma zne-
sek 4,076.720 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 3. 2001

II R 339/99 IZ-4142
Na podlagi navedenega notarskega za-

pisa se za zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke, d.d., Mari-
bor, Podružnica Ptuj, do dolžnikov Irene
Hunjet, roj. 9. 11. 1962 in Ivana Rojsa,
roj.13. 10. 1962, oba stanujoča Ciril Me-
todov drevored št. 16, Ptuj, v višini
8,000.000 SIT s pp, po posojilni pogodbi,
sklenjeni med upnico in dolžnikoma, št.
135075/0 z dne 9. 9. 1999, dovoli in
odreja popis stvari v korist upnice, ki so
last dolžnika, in sicer stanovanje št. 6.7., v
drugem nadstropju, v smeri proti avtobusni
postaji, v izmeri 115,54 m2 in dve parkirni
mesti v garaži, v poslovno-stanovanjskem
objektu Drava, zgrajenem na parc. št.
1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4,
1116/5, 1117, 1113/3, 1113/4 in
1115/1, vse pripisane k z.k. vl. št. 646,
k.o. Ptuj in katerega lastnik do celote je
dolžnik Ivan Rojs, na podlagi prodajne po-
godbe, sklenjene med Gradbenim podje-
tjem Ptuj, d.o.o., iz Ptuja kot prodajalcem
in dolžnikom Ivanom Rojsom kot kupcem z
dne 31. 5. 1999.

S popisom pridobi upnica zastavno pra-
vico na omenjenih nepremičninah.

Lastniku zastavljene nepremičnine se
prepoveduje odtujitev in obremenitev te ne-
premičnine.

Na izvirniku prodajne pogodbe se ozna-
či, da je nepremičnina pod hipoteko, po-
godba pa se izroči upnici.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 22. 10. 1999

II R 369/97 IZ-4144
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega pri Okrajnem sodišču na Ptuju pod
opr. št. II R 369/97 z dne 18. 7. 1997, ki
ima moč sodne poravnave, se za zavarova-
nje terjatve upnice Nove kreditne banke Ma-
ribor, d.d., Podružnice Ptuj, do dolžnika Au-
ditor, revizijska družba, d.o.o., Maistrova
17, Ptuj, v višini 11,800.000 SIT s pp, po
pogodbi o dolgoročnem posojilu, sklenjeni
med upnico in dolžnikom št. 9700715 z
dne 7. 7. 1997, dovoli in odreja popis pre-
mičnih stvari v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor, d.d., Podružnice Ptuj, ki so
last dolžnika Auditor, revizijska družba,
d.o.o., iz Ptuja, in sicer I. etaže in podstre-
šja na dvoriščnem traktu stanovanjske stav-
be in gospodarskega poslopja na naslovu
Murkova 4, Ptuj, na parcelni št. 1159, ki je
kot z.k. telo II. pripisano k vl. št. 680, k.o.
Ptuj, pri čemer ta etaža predstavlja stanova-
nje, ki sestoji iz kuhinje, jedilnice, kopalni-
ce, predprostora, shrambe, hodnika, WC,
šestih sob in dveh teras, vse v skupni izmeri
220 m2, podstrešje dvoriščnega trakta pa
neizdelan podstrešni prostor.

S popisom pridobi upnica zastavno pra-
vico na navedenih popisanih stvareh.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 8. 1997

II R 206/99 IZ-4164
Na podlagi navedenega notarskega za-

pisa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Kartner Sparkasse Aktiengesselschaft,
Neuer Platz 14, Celovec, Republika Avstri-
ja, do dolžnika Nenada Ivaniševiča, roj.
20. 4. 1955, stanujočega Glinškova plo-
ščad št. 18, Ljubljana, v višini 560.000 ATS
s pp, kar predstavlja 7,500.000 SIT s pp.,
po kreditni pogodbi, sklenjeni med upni-
kom in dolžnikom št. 0007-338379 z dne
19. 3. 1999, dovoli in odreja popis stvari v
korist upnika, ki so last zastaviteljice Andrej-
ke Capuder, roj. 6. 3. 1962, stanujoče Kra-
igherjeva ul. št. 22, Ptuj, in sicer stanovanja
št. 2, v etaži P, stanovanjskega bloka na
Ptuju, na naslovu Kraigherjeva ul. št. 22, ki
obsega kuhinjo, dve sobi in pritikline, v sku-
pni izmeri 58,72 m2, na parc. št. 201, vl. št.
233, k.o. Ptuj.

Zapisnik o rubežu se razglasi na sodni
deski sodišča.

Na izvirniku izročilne pogodbe z dne 23.
12. 1994, sklenjene med Marijo Capuder
kot izročevalko in Andrejko Capuder kot pre-
vzemnico, se označi, da je stanovanje pod
hipoteko.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na omenjenem stanovanju.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 6. 1999

Z 191/2000 IZ-4192
Dovoli se zavarovanje denarne terjatve

upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Podružnica Ptuj, do dolžnice Petlja, d.o.o.,
Ob Dravi 3/a, Ptuj; v višini 130,000.000

SIT s pp, po pogodbi o dolgoročnem poso-
jilu št. 2000971 z dne 5. 7. 2000, sklenje-
ni med upnico in dolžnico, z vknjižbo za-
stavne pravice in prepoved odtujitve in obre-
menitve, vse v korist upnice, pri nepremič-
nini parc. št. 1187/6, ki je trenutno še
vpisana v z.k. vl. št. 866, k.o. Lenart in bo
po izvedbi razdružilne pogodbe z dne 17.
7. 2000 v zemljiški knjigi Okrajnega sodi-
šča v Lenartu, vpisana v nov z.k. vl. iste k.o.
in katere lastnik do celote je dolžnica Petlja
d.o.o.

Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Le-
nartu se naroča, da pri parc. št. 1187/6,
ki je trenutno še vpisana k z.k. vl. št. 866,
k.o. Lenart, Okrajnega sodišča v Lenartu,
vknjiži zastavno pravico in prepoved odtuji-
tve in obremenitve za zavarovanje navede-
ne terjatve.

Na podlagi navedenega notarskega za-
pisa se za zavarovanje omenjene denarne
terjatve dovoli in odreja popis stvari v korist
upnice, ki so last zastavitelja Ivana Rojsa,
roj. 13. 10. 1962, stanujočega Ciril Meto-
dov drevored 16, Ptuj, in sicer stanovanja
št. 1, etaža K, v stanovanjski hiši Ciril Meto-
dov drevored 16, Ptuj, ki stoji na parceli
1452, pripisani k vl. št. 472, k.o. Ptuj in
katerega lastnik je zastavitelj, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 1. 8. 2000, stanovanje pa obsega ku-
hinjo 21,26 m2, sobo 23,43 m2, hodnik
7,42 m2, kopalnico 5,22 m2, WC 0,95 m2

in druge prostore v skupni izmeri 63,23 m2.
S popisom pridobi upnica zastavno pra-

vico in prepoved odtujitve in obremenitve
na omenjenem stanovanju.

Zapisnik o rubežu se razglasi tudi na so-
dni deski sodišča. Na originalnem izvodu
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 12. 1991
se zaznamuje, da je stanovanje zarubljeno
na podlagi sporazuma strank. Originalni iz-
vod kupoprodajne pogodbe in aneks se iz-
ročita v hrambo upnici.

Popis opravi sodišče.
Okrajno sodišče na Ptuju

dne 8. 8. 2000

Z 2001/00008 IZ-2632
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00008, ki ga je dne 25. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Slovenski Bistri-
ci, je bila ustanovljena na poslovnem pro-
storu št. 1, v izmeri 55 m2 in poslovnem
prostoru št. 2, v izmeri 35 m2, ki se nahaja-
ta v pritličju objekta PSO Alfonza Šarha 18
v Slovenski Bistrici, na parc. št. 586, k.o.
Slovenska Bistrica, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Svit, d.o.o. in dolžnikom dne 30. 11.
1999, zastavna pravica v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor, d.d., Podružni-
ca Slovenska Bistrica, Titova 55, Sloven-
ska Bistrica, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 13. 2. 2001

Z 208/2000 IZ-4158
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Celje, d.d., Celje, Vodnikvoa
2, do dolžnika podjetja Adriaker, d.o.o., Be-
žigrajska 9, Celje, je bila po sklepu naslov-
nega sodišča opr. št. Z 208/2000 z dne
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11. 12. 2000, za zavarovanje denarne ter-
jatve upnice do dolžnika v višini 36,000.000
SIT s pp, v korist upnice ustanovljena za-
stavna pravica na poslovnem lokalu v pritli-
čju poslovno stanovanjskega objekta, loci-
ranega na Prešernovi 9b v Velenju, v izmeri
228,24 m2. Celoten stan. poslovni objekt
stoji na parc. št. 2680 v vl. št. 497, k.o.
Velenje. Lastništvo dolžnika zastavljenega
objekta stranki dokazujeta s pogodbo, skle-
njeno med Vegrad, d.d., in dolžnikom Adri-
aker, d.o.o., Celje, z dne 2. 8. 1999.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 3. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 150/2000 SR-4201
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni

sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Nikola Miliča, Ulica
11. avgusta 5, Črnomelj in Steva Milića,
Drinska 18, Zemun, ZRJ, ki ju zastopa po-
oblaščenka odvetnica Majda Štrasner iz No-
vega mesta, proti toženi stranki Milič zadru-
ga, h. št. 33, iz Milič sela, sedaj prebivali-
šče in sedež tožene stranke neznan, zaradi
priznanja lastninske pravice in izstavitve z. k.
lastnine, pcto 250.000 SIT, dne 19. 3.
2001 postavlja začasnega zastopnika Milič
zadrugi h. št. 33, iz Milič sela, sedaj nezna-
nega sedeža in prebivališča.

Začasni zastopnik je univerzitetni diplo-
mirani pravnik – odvetnik Alojz Poljšak iz
Črnomlja, Ulica Staneta Rozmana 8.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal toženo stranko Milič zadrugo h. št. 33,
iz Milič sela, vse do takrat, dokler le-ta ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 19. 3. 2001

IV P 406/95 SR-14168
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Metki Turk Dejak, v pravdni zadevi tožeče
stranke Republike Slovenije, Ministrstva za
obrambo, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo Ljubljana, Trdinova 4/IV,
Ljubljana, proti toženi stranki 1. Popovič Ne-
deljko, neznanega prebivališča in 2. Popo-
vič Vladimir, Petrovičeva 21, Ljubljana, za-
radi ugotovitve, da je 1. toženi stranki pre-
nehalo stanovanjsko razmerje na Petroviče-
vi ulici 21 v Ljubljani, zaradi izpraznitve tega
stanovanja in izselitve drugotoženca (pcto
120.000 SIT), dne 11. 10. 2000 sklenilo:

začasna zastopnica Alenka Kočevar se
razreši dolžnosti začasnega zastopnika v
obravnavani pravdni zadevi.

Prvotoženi stranki Popovič Nedeljku, ne-
znanega prebivališča, se postavlja začasna
zastopnica, odvetnica Andreja Medved, Slo-
venska cesta 55/c, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala prvo-
toženo stranko v pravdni zadevi opr. št. IV P
406/95, dokler prvotožena stranka ali njen

Oklici dedičem

D 403/2000 OD-4171
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapu-

ščinski zadevi po pokojnem Francu Slapni-
čarju, roj. 4. 9. 1986 in umrlem dne 3. 4.
1892, iz Dol. Straže št. 36, izdaja naslednji
oklic:

poziva se Brauner Doroteja, roj. 1951, z
zadnjim znanim stalnim prebivališčem 8560
Lauf, Kehrstrasse 12, Nemčija, sedaj nezna-
nega bivališča, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbnici za poseben primer
Ruži Modic iz Novega mesta, Koštialova 36, v
roku enega leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi po-
datkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 3. 2001

D 98/97 OD-6299
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče za-

puščinski postopek po dne 1. 12. 1968
umrlem Matjašič Antonu, roj. 30. 12. 1920,
iz Sakušaka št. 77.

Kot dedinja pride v poštev nečakinja Her-
nec Marija, roj. Potočnik, roj. 25. 3. 1945 v
Sakušaku, z zadnjim znanim bivališčem v
Mariboru, Trubarjeva 9, po zadnjih podatkih
živi v Franciji.

Ker sodišče ne razpolaga z njenim na-
slovom, jo pozivamo, da se v roku enega
leta od objave oklica zglasi pri tem sodišču
ali sporoči svoj naslov, ker bo sodišče sicer
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2000

pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem oziroma dokler ji organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2000

Oklici pogrešanih

N 17/2000 PO-4200
Petek Stanislav, roj. 23. 10. 1932, sta-

nujoč Kokolajnščak št. 3, nazadnje stanu-
joč Kokolajnščak št. 3, sin Franca in Terezi-
je Petek, je pogrešan od leta 1960. Predla-
gateljica dokazovanja je Petek Elizabeta,
Kokolajnščak št. 3, Občina Sv. Jurij ob
Ščavnici.

Skrbnik za poseben primer je Geč Vladi-
mir, roj. 27. 10. 1966, Kokolajnščak 3.

Pogrešanca pozivamo, da se oglasi; vse
druge, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to javijo sodniku in skrbniku za posebne
primere oziroma predlagateljici v roku treh
mesecev po objavi oglasa, ker bo sodišče
po preteku tega roka pogrešanca razglasilo
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 28. 3. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

CELJE

Rg-1229
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03310 z dne 19. 12.
2000 pod št. vložka 1/01765/01 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5547806001
Firma: INTEX - BIRO, Svetovanje pri

gradnji in design, d.o.o. Atelje za arhi-
tekturo Ljubljana

Skrajšana firma: INTEX - BIRO, d.o.o.
Atelje za arhitekturo Ljubljana

Pravno org. oblika: domača podružnica
Sedež: Vojkova 57, 1000 LJUBLJA-

NA
Ustanovitelji: INTEX - BIRO, Svetovanje

pri gradnji in design, d.o.o., Mizarska 8/a,
3210 SLOVENSKE KONJICE, vpisan kot
ust.podr. vstop 15. 11. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik GROLEGER SAMO, Šarhova 28,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 21. 7.
2000; zastopnik GROLEGER GORAZD, Vo-
gelna 4, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
21. 7. 2000.

Dejavnost: 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala, vpis
19. 12. 2000; 51150 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
19. 12. 2000; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 19. 12. 2000; 51170 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 19. 12. 2000; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis 19. 12.
2000; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 19. 12. 2000; 51340 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami, vpis 19. 12. 2000; 51410 Tr-
govina na debelo s tekstilom, vpis 19. 12.
2000; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 19. 12. 2000; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili, vpis 19. 12. 2000; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
19. 12. 2000; 51700 Druga trgovina na
debelo, vpis 19. 12. 2000; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 19. 12. 2000; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 19. 12.
2000; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem, vpis 19. 12. 2000; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 19. 12. 2000; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi, vpis 19. 12. 2000; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem,
vpis 19. 12. 2000; 71330 Dajanje pisarni-
ške in računalniške opreme v najem, vpis
19. 12. 2000; 71340 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n., vpis 19. 12.
2000; 73101 Raziskovanje in eksperimen-

Ustanovitve
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talni razvoj na področju naravoslovja, vpis
19. 12. 2000; 73102 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju tehnologi-
je, vpis 19. 12. 2000; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 19. 12. 2000;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja, vpis 19. 12. 2000; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje, vpis 19. 12. 2000;
74201 0 Geodetsko, geološko, geofizikal-
no, geokemično in drugo opazovanje, meri-
tve, kartiranje, vpis 19. 12. 2000; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje, vpis 19. 12. 2000; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 19. 12.
2000; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 19. 12. 2000; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje, vpis
19. 12. 2000; 74400 Oglaševanje, vpis
19. 12. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
19. 12. 2000; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 19. 12. 2000;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
19. 12. 2000; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov, vpis 19. 12. 2000;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekorater-
stvo, vpis 19. 12. 2000; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n., vpis 19. 12. 2000;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje, vpis 19. 12. 2000.

Razno: ustanovitev domače podružnice
je vpisana v sodni register s sklepom sodi-
šča Srg 3310/99 z dne 19. 12. 2000.
Opombe: - pri šifri K/74.120 vse razen re-
vizijske dejavnosti

Rg-3078
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/03313 z dne 19. 2.
2001 pod št. vložka 1/07264/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1550187
Firma: FLORA TRADE, podjetje za tr-

govino, storitve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FLORA TRADE, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamenče 26/a, 3314 BRA-

SLOVČE
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: CURVERS HANS WILLY,

Kamenče 26/a, 3314 BRASLOVČE, vlo-
žek: 1.680.000,00 ne odgovarja vstop
13. 7. 2000; OŠTIR ALEŠ, Na zelenici 1,
3000 CELJE, vložek: 420.000,00 ne od-
govarja vstop 13. 7. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor OŠTIR ALEŠ, Na zelenici 1, 3000
CELJE, imenovanje: 13. 7. 2000; prokurist
CURVERS HANS WILLY, Kamenče 26/a,
3314 BRASLOVČE, imenovanje: 13. 7.
2000.

Dejavnost: 01120 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 19. 2.
2001; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
19. 2. 2001; 21250 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona, vpis 19. 2.
2001; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis 19. 2.
2001; 22240 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov, vpis 19. 2. 2001; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve, vpis
19. 2. 2001; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov, vpis 19. 2. 2001; 28520

Splošna mehanična dela, vpis 19. 2. 2001;
45110 Rušenje objektov in zemeljska dela,
vpis 19. 2. 2001; 45120 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje, vpis 19. 2. 2001;
45210 Splošna gradbena dela, vpis 19. 2.
2001; 45220 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela, vpis 19. 2. 2001; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, vpis 19. 2. 2001; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda, vpis 19. 2. 2001;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, vpis 19. 2. 2001; 45310 Elek-
trične inštalacije, vpis 19. 2. 2001; 45320
Izolacijska dela, vpis 19. 2. 2001; 45330
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije,
vpis 19. 2. 2001; 45340 Druge inštalacije
pri gradnjah, vpis 19. 2. 2001; 45410 Fa-
saderska in štukaterska dela, vpis 19. 2.
2001; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva, vpis 19. 2. 2001; 45430
Oblaganje tal in sten, vpis 19. 2. 2001;
45440 Soboslikarska in steklarska dela,
vpis 19. 2. 2001; 45450 Druga zaključna
gradbena dela, vpis 19. 2. 2001; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev, vpis
19. 2. 2001; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 19. 2. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
19. 2. 2001; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 19. 2. 2001;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, vpis 19. 2. 2001; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 19. 2. 2001; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 19. 2.
2001; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila, vpis 19. 2. 2001; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo, vpis 19. 2. 2001; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 19. 2. 2001; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo, vpis 19. 2. 2001; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles, vpis 19. 2.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 19. 2. 2001; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
19. 2. 2001; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 19. 2. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
19. 2. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 19. 2. 2001; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
19. 2. 2001; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 19. 2. 2001; 51170 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 19. 2. 2001; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 19. 2. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 19. 2. 2001; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo, vpis 19. 2.
2001; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 19. 2. 2001; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi, vpis 19. 2.
2001; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 19. 2. 2001; 51250 Trgovina

na debelo s surovim tobakom, vpis 19. 2.
2001; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 19. 2. 2001; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki, vpis 19. 2. 2001; 51330 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami, vpis 19. 2.
2001; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
19. 2. 2001; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 19. 2. 2001; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki, vpis 19. 2. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 19. 2. 2001;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 19. 2.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 19. 2. 2001; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 19. 2. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 19. 2. 2001; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati, vpis 19. 2. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 19. 2. 2001;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in ko-
zmetiko, vpis 19. 2. 2001; 51470 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
vpis 19. 2. 2001; 51510 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 19. 2. 2001; 51520 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami, vpis 19. 2. 2001;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo, vpis
19. 2. 2001; 51540 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 19. 2.
2001; 51550 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi, vpis 19. 2. 2001; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
19. 2. 2001; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki, vpis 19. 2. 2001;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji, vpis 19. 2. 2001; 51620 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji, vpis 19. 2.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 19. 2. 2001;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo, vpis 19. 2.
2001; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo, vpis 19. 2. 2001; 51660 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem, vpis 19. 2. 2001;
51700 Druga trgovina na debelo, vpis
19. 2. 2001; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili, vpis 19. 2. 2001; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah, vpis 19. 2. 2001; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo, vpis
19. 2. 2001; 52220 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki, vpis 19. 2.
2001; 52230 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci, vpis 19. 2. 2001; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 19. 2.
2001; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
19. 2. 2001; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki, vpis 19. 2. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 19. 2. 2001;
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52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki, vpis 19. 2. 2001;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom, vpis
19. 2. 2001; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili, vpis 19. 2. 2001; 52430 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki,
vpis 19. 2. 2001; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo, vpis 19. 2. 2001; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis 19. 2.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 19. 2. 2001; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 19. 2. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 19. 2. 2001; 52471 Dejav-
nost knjigarn, vpis 19. 2. 2001; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami, vpis
19. 2. 2001; 52473 Dejavnost papirnic,
vpis 19. 2. 2001; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo, vpis 19. 2. 2001;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 19. 2.
2001; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 19. 2.
2001; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 19. 2. 2001; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
19. 2. 2001; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki, vpis 19. 2. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 19. 2. 2001; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 19. 2. 2001; 52500
Trgovina na drobno z rabljenim blagom, vpis
19. 2. 2001; 52610 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 19. 2. 2001; 52620 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis
19. 2. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 19. 2. 2001;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 19. 2. 2001; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
19. 2. 2001; 52730 Popravilo ur, nakita,
vpis 19. 2. 2001; 52740 Druga popravila,
d.n., vpis 19. 2. 2001; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 19. 2.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 19. 2. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 19. 2.
2001; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n., vpis 19. 2. 2001; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 19. 2. 2001;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 19. 2. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
19. 2. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 19. 2. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 19. 2. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 19. 2. 2001; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih ba-
rih, vpis 19. 2. 2001; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih,
vpis 19. 2. 2001; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih, vpis 19. 2. 2001;
55510 Dejavnost menz, vpis 19. 2. 2001;
55520 Priprava in dostava hrane (catering),
vpis 19. 2. 2001; 60230 Drug kopenski
potniški promet, vpis 19. 2. 2001; 60240
Cestni tovorni promet, vpis 19. 2. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 19. 2. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 19. 2. 2001;
63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-

cij, vpis 19. 2. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 19. 2. 2001; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 19. 2. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 19. 2. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 19. 2. 2001; 71100 Daja-
nje avtomobilov v najem, vpis 19. 2. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 19. 2. 2001; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
19. 2. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 19. 2.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 19. 2. 2001; 72100
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
19. 2. 2001; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 19. 2. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 19. 2.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 19. 2. 2001;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 19. 2. 2001; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 19. 2. 2001; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, vpis 19. 2.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 19. 2. 2001; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 19. 2.
2001; 74150 Dejavnost holdingov, vpis
19. 2. 2001; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, vpis 19. 2. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 19. 2. 2001;
74700 Čiščenje stavb, vpis 19. 2. 2001;
74820 Pakiranje, vpis 19. 2. 2001; 74831
Prevajanje, vpis 19. 2. 2001; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
19. 2. 2001; 74833 Druga splošna tajni-
ška opravila, vpis 19. 2. 2001; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov, vpis
19. 2. 2001; 74842 Oblikovanje, aranžer-
stvo, dekoraterstvo, vpis 19. 2. 2001;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
vpis 19. 2. 2001; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n., vpis 19. 2. 2001; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov, vpis
19. 2. 2001; 93050 Druge storitvene de-
javnosti, d.n., vpis 19. 2. 2001.

Razno: ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo je vpisana v sodni register
s sklepom sodišča Srg 3313/2000 z dne
19.02.2001. Opombe: - pri šifri
G/51.180 vse razen farmacevtskih izdel-
kov - pri šifri K/74.120 vse razem revizij-
ske dejavnosti

KOPER

Rg-3580
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/03074 z dne 5. 3.
2001 pod št. vložka 1/05990/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1123432
Firma: SM & A zastopstvo in trgovina

d.o.o.
Skrajšana firma: SM & A d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Obala 13, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT

Ustanovitelji: MLAKAR ANA, Celovška
126, 1000 LJUBLJANA, vložek:
750.000,00 ne odgovarja vstop 20. 12.
1996; MLAKAR SAMO, Celovška 126,
1000 LJUBLJANA, vložek: 750.000,00 ne
odgovarja vstop 20. 12. 1996.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MLAKAR VOJKO, Celovška 126,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 20. 12.
1996, Zastopa brez omejitev.; prokurist
MLAKAR VESNA, Celovška 126, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 20. 12. 1996.

Dejavnost: 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili, vpis 5. 3. 2001; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili, vpis
5. 3. 2001; 50103 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi vozili, vpis 5. 3. 2001; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila, vpis 5. 3.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 5. 3. 2001; 50303 Posredništ-
vo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 5. 3. 2001;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom, vpis
5. 3. 2001; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 5. 3. 2001; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis 5. 3.
2001; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili, vpis 5. 3.
2001; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko, vpis 5. 3. 2001; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be, vpis 5. 3. 2001; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
vpis 5. 3. 2001; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami, vpis 5. 3. 2001; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, vpis 5. 3.
2001; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje, vpis 5. 3. 2001;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, vpis 5. 3. 2001; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 5. 3. 2001; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 5. 3.
2001; 5211 Trgovina na drobno v nespeci-
aliziranih prodajalnah, pretežno z živili, vpis
5. 3. 2001; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah, vpis
5. 3. 2001; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki, vpis
5. 3. 2001; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 5. 3.
2001; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 5. 3. 2001; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili, vpis 5. 3. 2001; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki, vpis 5. 3. 2001; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo, vpis 5. 3. 2001;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
5. 3. 2001; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, vpis 5. 3. 2001; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi sredstvi, vpis 5. 3. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom, vpis 5. 3. 2001; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 5. 3.
2001; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo, vpis 5. 3. 2001; 5261
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Trgovina na drobno po pošti, vpis 5. 3.
2001; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 5. 3. 2001; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 5. 3. 2001; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln, vpis 5. 3. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 5. 3. 2001; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih, vpis 5. 3. 2001; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 5. 3. 2001; 6420 Telekomunika-
cije, vpis 5. 3. 2001; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, vpis 5. 3. 2001; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 5. 3. 2001; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 5. 3. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
5. 3. 2001; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami, vpis
5. 3. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 5. 3. 2001; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 5. 3.
2001; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem,
vpis 5. 3. 2001; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 5. 3. 2001; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami, vpis 5. 3. 2001; 7230 Obdelava po-
datkov, vpis 5. 3. 2001; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami, vpis 5. 3.
2001; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav, vpis 5. 3. 2001; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje, vpis 5. 3. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 5. 3. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 5. 3. 2001; 74833 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 5. 3. 2001; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov, vpis 5. 3.
2001; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov, vpis 5. 3. 2001; 93040 Druge dejav-
nosti za nego telesa, vpis 5. 3. 2001.

Razno: pred prenosom sedeža subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/29078/00.

LJUBLJANA

Rg-2035
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13811 z dne 26. 1.
2001 pod št. vložka 1/34153/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1414887
Firma: MIALMAR, trgovina, proizvod-

nja in predelava morskih sadežev, d.o.o.
Skrajšana firma: MIALMAR, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Špruha 13, IOC Trzin, 1236

TRZIN
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRUMEC-RUČIGAJ

D.O.O., Testenova 55, Loka pri Mengšu,
1234 MENGEŠ, vložek: 1.050.000,00 ne
odgovarja vstop 14. 9. 2000; DIGIT
D.O.O., Špruha 13, IOC Trzin, 1236 TR-
ZIN, vložek: 1.050.000,00 ne odgovarja
vstop 14. 9. 2000; ŠINIGOJ MILOŠ, Gra-
dnikove brigade 27, 5000 NOVA GORICA,

vložek: 525.000,00 ne odgovarja vstop
15. 2. 1999; ŠINIGOJ ZDENKA, Bratov
Hvalič 147, 5000 NOVA GORICA, vložek:
525.000,00 ne odgovarja vstop 15. 2.
1999; BRUMEC JOŽEF, Kamniška cesta
11, 1230 DOMŽALE, vložek: 525.000,00
ne odgovarja vstop 15. 2. 1999; BRUMEC
ALEŠ, Testenova ulica 55, Loka pri M.,
1234 MENGEŠ, vložek: 525.000,00 ne
odgovarja vstop 15. 2. 1999.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŠINIGOJ MILOŠ, Gradnikove briga-
de 27, 5000 NOVA GORICA, imenovanje:
15. 2. 1999; direktor PLANINŠEK IVAN,
Mariborska 43, 2250 PTUJ, imenovanje:
14. 9. 2000.

Dejavnost: 0501 Ribištvo, vpis 26. 1.
2001; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve,
vpis 26. 1. 2001; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega, vpis
26. 1. 2001; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa, vpis 26. 1.
2001; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa, vpis 26. 1.
2001; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov, vpis 26. 1.
2001; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja, vpis 26. 1. 2001; 1532 Proiz-
vodnja sadnih in zelenjavnih sokov, vpis
26. 1. 2001; 1533 Druga predelava in kon-
zerviranje sadja in vrtnin, vpis 26. 1. 2001;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in ma-
ščob, vpis 26. 1. 2001; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov,
vpis 26. 1. 2001; 1584 Proizvodnja kaka-
va, čokolade in sladkornih izdelkov, vpis
26. 1. 2001; 1586 Predelava čaja in kave,
vpis 26. 1. 2001; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov, vpis
26. 1. 2001; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane, vpis 26. 1.
2001; 1596 Proizvodnja piva, vpis 26. 1.
2001; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov, vpis 26. 1. 2001; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov,
vpis 26. 1. 2001; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili, vpis 26. 1. 2001;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili, vpis 26. 1. 2001; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili, vpis 26. 1.
2001; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil, vpis 26. 1. 2001; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila, vpis 26. 1.
2001; 50302 Trgovina na drobno z rezer-
vnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila, vpis 26. 1. 2001; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila, vpis 26. 1.
2001; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 26. 1.
2001; 50402 Trgovina na drobno z motor-
nimi kolesi, deli in opremo, vpis 26. 1.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 26. 1.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, vpis 26. 1. 2001; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
26. 1. 2001; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
26. 1. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 26. 1.
2001; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis

26. 1. 2001; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 26. 1.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
26. 1. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 26. 1.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 26. 1.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 26. 1. 2001; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 26. 1. 2001; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, vpis 26. 1.
2001; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami, vpis 26. 1. 2001; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami, vpis 26. 1. 2001; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki, vpis 26. 1.
2001; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki, vpis
26. 1. 2001; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
26. 1. 2001; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 26. 1. 2001; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 26. 1. 2001; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 26. 1. 2001;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 26. 1. 2001; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 26. 1. 2001; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 26. 1. 2001; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 26. 1. 2001; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, vpis 26. 1.
2001; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 26. 1. 2001; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 26. 1. 2001; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 26. 1. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 26. 1. 2001; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo, vpis 26. 1. 2001; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki, vpis
26. 1. 2001; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci, vpis 26. 1. 2001;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 26. 1. 2001;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili, vpis 26. 1. 2001;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami, vpis 26. 1. 2001; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, vpis 26. 1.
2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
26. 1. 2001; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom, vpis 26. 1. 2001; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 26. 1.
2001; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 26. 1. 2001; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
vpis 26. 1. 2001; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, vpis 26. 1. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 26. 1. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 26. 1.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 26. 1. 2001; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 26. 1. 2001; 55403 Toče-
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nje pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
26. 1. 2001; 5551 Dejavnost menz, vpis
26. 1. 2001; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering), vpis 26. 1. 2001; 6023 Drug
kopenski potniški promet, vpis 26. 1. 2001;
6024 Cestni tovorni promet, vpis 26. 1.
2001; 6311 Prekladanje, vpis 26. 1. 2001;
6312 Skladiščenje, vpis 26. 1. 2001; 6521
Finančni zakup (leasing), vpis 26. 1. 2001;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg, vpis 26. 1. 2001; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami, vpis
26. 1. 2001; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, vpis 26. 1. 2001; 7110
Dajanje avtomobilov v najem, vpis 26. 1.
2001; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem, vpis 26. 1. 2001; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n., vpis
26. 1. 2001; 71401 Izposojanje športne
opreme, vpis 26. 1. 2001; 71402 Dejav-
nost videotek, vpis 26. 1. 2001; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
vpis 26. 1. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis
26. 1. 2001; 7482 Pakiranje, vpis 26. 1.
2001; 74831 Prevajanje, vpis 26. 1. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 26. 1. 2001; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila, vpis 26. 1. 2001;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov, vpis 26. 1. 2001; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo, vpis 26. 1.
2001; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n., vpis 26. 1. 2001; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost, vpis 26. 1. 2001;
9261 Obratovanje športnih objektov, vpis
26. 1. 2001; 92621 Dejavnost marin, vpis
26. 1. 2001; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč, vpis 26. 1. 2001;
92623 Druge športne dejavnosti, vpis
26. 1. 2001; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov, vpis 26. 1. 2001; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov, vpis 26. 1. 2001;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov, vpis
26. 1. 2001; 9304 Druge dejavnosti za ne-
go telesa, vpis 26. 1. 2001; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., vpis 26. 1.
2001.

Skupščinski sklep: sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 11. 9. 2000.

Razno: pred prenosom sedeža subjekt
vpisan pri OKROŽNEM SODIŠČU NOVA
GORICA, pod vl. št. 1/3916/00.

Rg-2047
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14189 z dne 22. 1.
2001 pod št. vložka 1/34133/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1572288
Firma: RED SUCCESS trgovina in sto-

ritve d.o.o.
Skrajšana firma: RED SUCCESS d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Levstikov trg 7, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KRIVOŠIČ ANDREJA, Pija-

va Gorica 221, 1291 ŠKOFLJICA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 17. 10.
2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KRIVOŠIČ ANDREJA, Pijava Gorica
221, 1291 ŠKOFLJICA, imenovanje:
17. 10. 2000.

Dejavnost: 0112 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik, vpis 22. 1.
2001; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin, vpis
22. 1. 2001; 01412 Druge storitve za ras-
tlinsko pridelavo, vpis 22. 1. 2001; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil, vpis 22. 1. 2001; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog, vpis 22. 1. 2001;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil, vpis 22. 1. 2001;
2040 Proizvodnja lesene embalaže, vpis
22. 1. 2001; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa, vpis 22. 1. 2001; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in pro-
tja, vpis 22. 1. 2001; 2121 Proizvodnja
valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže, vpis 22. 1. 2001;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papir-
ja in kartona, vpis 22. 1. 2001; 2211 Izda-
janje knjig, vpis 22. 1. 2001; 2222 Drugo
tiskarstvo, vpis 22. 1. 2001; 2522 Proiz-
vodnja embalaže iz plastičnih mas, vpis
22. 1. 2001; 2611 Proizvodnja ravnega
stekla, vpis 22. 1. 2001; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla, vpis 22. 1.
2001; 2613 Proizvodnja votlega stekla,
vpis 22. 1. 2001; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike, vpis
22. 1. 2001; 2625 Proizvodnja drugih ke-
ramičnih izdelkov, vpis 22. 1. 2001; 2666
Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca, vpis 22. 1. 2001; 2670
Obdelava naravnega kamna, vpis 22. 1.
2001; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov, vpis 22. 1. 2001;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod, vpis 22. 1. 2001;
28720 Proizvodnja lahke kovinske emba-
laže, vpis 22. 1. 2001; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice, vpis 22. 1. 2001; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
vpis 22. 1. 2001; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva, vpis 22. 1. 2001; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega, vpis
22. 1. 2001; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega, vpis 22. 1.
2001; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n., vpis 22. 1. 2001; 3622 Proiz-
vodnja nakita in podobnih izdelkov, vpis
22. 1. 2001; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n., vpis 22. 1. 2001; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
22. 1. 2001; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 22. 1. 2001; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
22. 1. 2001; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 22. 1. 2001; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 22. 1. 2001; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov, vpis 22. 1. 2001; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov, vpis 22. 1. 2001; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., vpis 22. 1. 2001; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 22. 1. 2001; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo, vpis 22. 1. 2001;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in ras-

tlinami, vpis 22. 1. 2001; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi, vpis 22. 1.
2001; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem, vpis 22. 1. 2001; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom, vpis 22. 1.
2001; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami, vpis 22. 1. 2001; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki, vpis 22. 1.
2001; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom, vpis 22. 1. 2001; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo, vpis 22. 1.
2001; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati, vpis 22. 1. 2001; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili, vpis 22. 1. 2001; 5145 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko, vpis
22. 1. 2001; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki, vpis 22. 1. 2001;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 22. 1. 2001; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi, vpis 22. 1. 2001; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 22. 1. 2001; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo, vpis 22. 1. 2001; 5154 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 22. 1. 2001; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
22. 1. 2001; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 22. 1. 2001; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
vpis 22. 1. 2001; 5170 Druga trgovina na
debelo, vpis 22. 1. 2001; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili, vpis 22. 1. 2001; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializi-
ranih prodajalnah, vpis 22. 1. 2001; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 22. 1. 2001; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, vpis 22. 1. 2001; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom, vpis 22. 1.
2001; 5242 Trgovina na drobno z oblačili,
vpis 22. 1. 2001; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis
22. 1. 2001; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo, vpis 22. 1. 2001; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati, vpis 22. 1.
2001; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, vpis 22. 1. 2001; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi, vpis 22. 1. 2001;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom, vpis 22. 1. 2001; 52471 De-
javnost knjigarn, vpis 22. 1. 2001; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami,
vpis 22. 1. 2001; 52473 Dejavnost papir-
nic, vpis 22. 1. 2001; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo, vpis 22. 1.
2001; 52482 Dejavnost cvetličarn, vpis
22. 1. 2001; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi, vpis
22. 1. 2001; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom, vpis 22. 1. 2001; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo,
vpis 22. 1. 2001; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki, vpis 22. 1. 2001;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo, vpis 22. 1. 2001; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 22. 1. 2001; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
vpis 22. 1. 2001; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti, vpis 22. 1. 2001; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 22. 1. 2001; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 22. 1. 2001;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov, vpis 22. 1. 2001; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov, vpis
22. 1. 2001; 5273 Popravilo ur, nakita,
vpis 22. 1. 2001; 5274 Druga popravila,
d.n., vpis 22. 1. 2001; 55100 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 22. 1.
2001; 55210 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč, vpis 22. 1. 2001;
55220 Dejavnost kampov, vpis 22. 1.
2001; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitiniških in sindikalnih domov, vpis
22. 1. 2001; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
22. 1. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 22. 1.
2001; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov, vpis 22. 1. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 22. 1. 2001; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln, vpis 22. 1. 2001; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij, vpis 22. 1. 2001;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
22. 1. 2001; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 22. 1. 2001;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 22. 1. 2001;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov, vpis 22. 1. 2001; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih, vpis 22. 1. 2001; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih, vpis 22. 1. 2001; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih, vpis
22. 1. 2001; 55510 Dejavnost menz, vpis
22. 1. 2001; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering), vpis 22. 1. 2001; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 22. 1. 2001;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami, vpis 22. 1.
2001; 7110 Dajanje avtomobilov v najem,
vpis 22. 1. 2001; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe, vpis 22. 1.
2001; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 22. 1. 2001; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
22. 1. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis
22. 1. 2001; 7481 Fotografska dejavnost,
vpis 22. 1. 2001; 7482 Pakiranje, vpis
22. 1. 2001; 74831 Prevajanje, vpis
22. 1. 2001; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 22. 1. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila,
vpis 22. 1. 2001; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov, vpis 22. 1.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo, vpis 22. 1. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
22. 1. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 22. 1. 2001; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve, vpis 22. 1.
2001; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavi-
ščnih parkov, vpis 22. 1. 2001; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 22. 1.
2001; 9253 Dejavnost botaničnih in žival-
skih vrtov ter naravnih rezervatov, vpis

22. 1. 2001; 9261 Obratovanje športnih
objektov, vpis 22. 1. 2001.

Rg-2327
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15609 z dne 29. 1.
2001 pod št. vložka 1/34167/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1585533
Firma: SLOVAN, športni marketing in

poslovne storitve, d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: SLOVAN, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Gortanova 21, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: RADULOVIČ BRANKO, Ži-

brše 25 F, 1370 LOGATEC, vložek:
525.000,00 ne odgovarja vstop 12. 10.
2000; KARAS VELJKO, Kotnikova 20,
1000 LJUBLJANA, vložek: 525.000,00 ne
odgovarja vstop 12. 10. 2000; STANIĆ RA-
DIVOJE, Preglov trg 12, 1000 LJUBLJA-
NA, vložek: 525.000,00 ne odgovarja vs-
top 12. 10. 2000; OREHEK SLAVKO, Der-
motova ulica 15, 1000 LJUBLJANA, vlo-
žek: 525.000,00 ne odgovarja vstop
12. 10. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor STANIĆ RADIVOJE, Preglov trg 12,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 12. 10.
2000.

Dejavnost: 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, vpis 29. 1. 2001; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
29. 1. 2001; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo, vpis 29. 1. 2001; 5170
Druga trgovina na debelo, vpis 29. 1.
2001; 52481 Trgovina na drobno s špor-
tno opremo, vpis 29. 1. 2001; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, vpis 29. 1. 2001; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe, vpis
29. 1. 2001; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja, vpis 29. 1. 2001; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje, vpis
29. 1. 2001; 74150 Dejavnost holdingov,
vpis 29. 1. 2001; 74400 Oglaševanje,
vpis 29. 1. 2001; 74833 Druga splošna
tajniška opravila, vpis 29. 1. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
29. 1. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 29. 1. 2001; 92623 Druge špor-
tne dejavnosti, vpis 29. 1. 2001.

Rg-2607
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/00367 z dne 2. 2.
2001 pod št. vložka 1/34190/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1593552
Firma: DEGAZ POTOČAR & MIŠIČ te-

hnični inženiring d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DEGAZ Potočar & Mi-

šič d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Beblerjev trg 12, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: POTOČAR ERIK, Bebler-

jev trg 12, 1000 LJUBLJANA, odg.s svojim
premož. vstop 20. 12. 2000; MIŠIČ MI-

RAN, Studenec 17, 1385 NOVA VAS, odg.s
svojim premož. vstop 20. 12. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor POTOČAR ERIK, Beblerjev trg 12,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 20. 12.
2000; direktor MIŠIČ MIRAN, Studenec 17,
1385 NOVA VAS, imenovanje: 20. 12.
2000.

Dejavnost: 35110 Gradnja in popravilo
ladij, vpis 2. 2. 2001; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal, vpis 2. 2. 2001; 51650 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo, vpis 2. 2.
2001; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah, vpis 2. 2. 2001; 72200 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi, vpis
2. 2. 2001; 72300 Obdelava podatkov,
vpis 2. 2. 2001; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami, vpis 2. 2.
2001; 72500 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računalni-
ških naprav, vpis 2. 2. 2001; 72600 Druge
računalniške dejavnosti, vpis 2. 2. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije, vpis 2. 2.
2001; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 2. 2. 2001; 74140 Podjetni-
ško in poslovno svetovanje, vpis 2. 2. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 2. 2. 2001; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, vpis 2. 2. 2001;
74831 Prevajanje, vpis 2. 2. 2001.

Rg-3937
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02620 z dne 6. 3.
2001 pod št. vložka 1/34314/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1593960
Firma: INSTIL, trgovina, storitve, sve-

tovanje, inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: INSTIL, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podutiška 152, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: VOLK ANDA, Cesta na La-

ze 18, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 16. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: po-
slovodja VOLK ANDA, Cesta na Laze 18,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 16. 1.
2001.

Dejavnost: 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov, vpis 6. 3. 2001; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov, vpis 6. 3. 2001; 51160
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov, vpis 6. 3. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov, vpis 6. 3. 2001; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 6. 3. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 6. 3. 2001; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili, vpis 6. 3. 2001; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko, vpis 6. 3.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 6. 3. 2001; 52120
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Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah, vpis 6. 3. 2001; 52270
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili, vpis 6. 3. 2001; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki, vpis 6. 3. 2001; 52410 Tr-
govina na drobno s tekstilom, vpis 6. 3.
2001; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li, vpis 6. 3. 2001; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki, vpis 6. 3.
2001; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo, vpis 6. 3. 2001; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo, vpis 6. 3.
2001; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo, vpis 6. 3. 2001; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
vpis 6. 3. 2001; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo, vpis 6. 3.
2001; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., vpis 6. 3.
2001; 52610 Trgovina na drobno po pošti,
vpis 6. 3. 2001; 65210 Finančni zakup (le-
asing), vpis 6. 3. 2001; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 6. 3. 2001; 70120 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 6. 3. 2001; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
6. 3. 2001; 70310 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
vpis 6. 3. 2001; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje, vpis 6. 3. 2001; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje, vpis 6. 3. 2001; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje, vpis 6. 3. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 6. 3. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 6. 3.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 6. 3. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 6. 3. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 6. 3.
2001.

Rg-3945
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02858 z dne 6. 3.
2001 pod št. vložka 1/34315/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1594087
Firma: JANI BRESKVAR & CO. inženi-

ring, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: JANI BRESKVAR &

CO., d.n.o., Ljubljana
Pravno org. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta v Kostanj 11 B, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: BRESKVAR IVAN, Cesta v

Kostanj 11 B, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož. vstop 24. 1. 2001; BRESKVAR
JOŽICA, Cesta v Kostanj 11 B, 1000 LJUB-
LJANA, odg.s svojim premož. vstop 24. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRESKVAR IVAN, Cesta v Kostanj
11 B, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
24. 1. 2001; zastopnik BRESKVAR JOŽI-
CA, Cesta v Kostanj 11 B, 1000 LJUBLJA-
NA, imenovanje: 24. 1. 2001, Pomočnik
direktorja..

Dejavnost: 45210 Splošna gradbena de-
la, vpis 6. 3. 2001; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 6. 3. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis

6. 3. 2001; 45440 Soboslikarska in stek-
larska dela, vpis 6. 3. 2001; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 6. 3. 2001.

Rg-3974
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02957 z dne 1. 3.
2001 pod št. vložka 1/34297/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1594222
Firma: MIR-MAR MARIČ & CO. Podjet-

je za trgovino in storitve d.n.o.
Skrajšana firma: MIR-MAR MARIČ & CO.

d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Agrokombinatska 19, 1000

LJUBLJANA
Ustanovitelji: MARIČ MIRJAM, Agrokom-

binatska 19, 1000 LJUBLJANA, odg.s svo-
jim premož. vstop 3. 1. 2001; ERMAN
GREGOR, Cesta na Ježah 30, 1000 LJUB-
LJANA, odg.s svojim premož. vstop 3. 1.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor MARIČ MIRJAM, Agrokombinatska
19, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 3. 1.
2001; prokurist ERMAN GREGOR, Cesta
na Ježah 30, 1000 LJUBLJANA, imenova-
nje: 3. 1. 2001.

Dejavnost: 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 1. 3. 2001; 4521 Splo-
šna gradbena dela, vpis 1. 3. 2001; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela, vpis
1. 3. 2001; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok, vpis 1. 3. 2001;
4532 Izolacijska dela, vpis 1. 3. 2001;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
1. 3. 2001; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 1. 3. 2001; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
1. 3. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 1. 3. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 1. 3. 2001; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela, vpis 1. 3.
2001; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili, vpis 1. 3. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
1. 3. 2001; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
1. 3. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 1. 3.
2001; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov, vpis 1. 3. 2001;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis 1. 3.
2001; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov, vpis 1. 3. 2001;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n., vpis 1. 3.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 1. 3. 2001; 5139 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki, vpis 1. 3. 2001;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo, vpis
1. 3. 2001; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje, vpis 1. 3.
2001; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 1. 3. 2001; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki, vpis 1. 3.

2001; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki, vpis 1. 3. 2001; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 1. 3.
2001; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 1. 3. 2001; 5170
Druga trgovina na debelo, vpis 1. 3. 2001;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili, vpis 1. 3.
2001; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, vpis 1. 3.
2001; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo, vpis 1. 3. 2001; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki, vpis 1. 3.
2001; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis 1. 3.
2001; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki, vpis 1. 3. 2001; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili, vpis 1. 3. 2001; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki, vpis 1. 3. 2001; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom, vpis 1. 3. 2001; 5242
Trgovina na drobno z oblačili, vpis 1. 3.
2001; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki, vpis 1. 3. 2001; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
1. 3. 2001; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 1. 3. 2001; 52462 Trgovina
na drobno z barvami, laki in drugimi kemič-
nimi sredstvi, vpis 1. 3. 2001; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom,
vpis 1. 3. 2001; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
vpis 1. 3. 2001; 5261 Trgovina na drobno
po pošti, vpis 1. 3. 2001; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah, vpis 1. 3.
2001; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln, vpis 1. 3. 2001; 55100 De-
javnost hotelov in podobnih obratov, vpis
1. 3. 2001; 5530 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov, vpis 1. 3. 2001; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln, vpis 1. 3.
2001; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, sa-
mopostrežnih restavracij, picerij, vpis 1. 3.
2001; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih, vpis 1. 3. 2001;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih, vpis 1. 3. 2001; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
vpis 1. 3. 2001; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 1. 3. 2001; 60220
Dejavnost taksistov, vpis 1. 3. 2001; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 1. 3. 2001;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 1. 3. 2001; 63300 De-
javnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n., vpis 1. 3. 2001; 6521 Finančni zakup
(leasing), vpis 1. 3. 2001; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem, vpis 1. 3. 2001; 7210
Svetovanje o računalniških napravah, vpis
1. 3. 2001; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi, vpis 1. 3. 2001;
7260 Druge računalniške dejavnosti, vpis
1. 3. 2001; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja, vpis 1. 3. 2001; 7414 Po-
djetniško in poslovno svetovanje, vpis 1. 3.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 1. 3. 2001; 7430 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje, vpis
1. 3. 2001; 7440 Oglaševanje, vpis 1. 3.
2001; 7470 Čiščenje stavb, vpis 1. 3.
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2001; 7482 Pakiranje, vpis 1. 3. 2001;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje, vpis 1. 3. 2001; 7484 Druge raznovr-
stne poslovne dejavnosti, vpis 1. 3. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 1. 3.
2001; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic, vpis 1. 3. 2001; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov, vpis 1. 3. 2001.

Rg-4055
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03798 z dne 8. 3.
2001 pod št. vložka 1/34328/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1606239
Firma: ARDOR servis, trgovina, pro-

jektiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: ARDOR d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Jarše 18 A, 1000 LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: TIBAUT RUDOLF, Jarše

18 A, 1000 LJUBLJANA, vložek:
2.100.000,00 ne odgovarja vstop 15. 2.
2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor TIBAUT RUDOLF, Jarše 18 A, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 15. 2. 2001; pro-
kurist ROZMAN NEŽIKA, Jarše 18 A, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 15. 2. 2001.

Dejavnost: 26210 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike, vpis 8. 3.
2001; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov, vpis 8. 3. 2001; 36610 Proiz-
vodnja bižuterije, vpis 8. 3. 2001; 36630
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n., vpis 8. 3.
2001; 45210 Splošna gradbena dela, vpis
8. 3. 2001; 45220 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 8. 3. 2001; 45250 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 8. 3. 2001; 45310 Električne inštala-
cije, vpis 8. 3. 2001; 45320 Izolacijska de-
la, vpis 8. 3. 2001; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 8. 3. 2001;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
8. 3. 2001; 45410 Fasaderska in štukater-
ska dela, vpis 8. 3. 2001; 45420 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva, vpis
8. 3. 2001; 45430 Oblaganje tal in sten,
vpis 8. 3. 2001; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 8. 3. 2001; 45450
Druga zaključna gradbena dela, vpis 8. 3.
2001; 45500 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 8. 3. 2001; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala, vpis 8. 3. 2001; 51150 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov, vpis 8. 3. 2001; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
8. 3. 2001; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati, vpis 8. 3. 2001; 51530 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo, vpis 8. 3. 2001;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje, vpis 8. 3. 2001; 51700 Dru-
ga trgovina na debelo, vpis 8. 3. 2001;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
vpis 8. 3. 2001; 52450 Trgovina na drob-

no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati, vpis 8. 3. 2001; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, vpis 8. 3.
2001; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom, vpis 8. 3. 2001; 52482
Dejavnost cvetličarn, vpis 8. 3. 2001;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 8. 3. 2001; 52610 Trgovina na
drobno po pošti, vpis 8. 3. 2001; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
vpis 8. 3. 2001; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, vpis 8. 3. 2001;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov, vpis 8. 3. 2001; 52740 Druga
popravila, d.n., vpis 8. 3. 2001; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah in dnev-
nih barih, vpis 8. 3. 2001; 70310 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami, vpis 8. 3. 2001; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav, vpis
8. 3. 2001; 72600 Druge računalniške de-
javnosti, vpis 8. 3. 2001; 74201 0 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje, vpis
8. 3. 2001; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje, vpis 8. 3. 2001;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje,
vpis 8. 3. 2001; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje, vpis 8. 3. 2001;
74400 Oglaševanje, vpis 8. 3. 2001;
74700 Čiščenje stavb, vpis 8. 3. 2001;
74831 Prevajanje, vpis 8. 3. 2001; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje, vpis
8. 3. 2001; 74833 Druga splošna tajniška
opravila, vpis 8. 3. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 8. 3.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo, vpis 8. 3. 2001; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n., vpis 8. 3. 2001;
80422 Drugo izobraževanje, d.n., vpis 8. 3.
2001; 92310 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje, vpis 8. 3. 2001; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n., vpis 8. 3. 2001.

Rg-16445
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13161 z dne 6. 11.
2000 pod št. vložka 1/33795/00 vpisalo
subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1562061
Firma: IR-SID, poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IR-SID, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Dolenje Jezero 2a, 1380 CER-

KNICA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: KEBE MARJAN, Dolenje

Jezero 2 a, 1380 CERKNICA, vložek:
1.050.000,00 ne odgovarja vstop 15. 9.
2000; KEBE KATARINA, Dolenje Jezero 2
a, 1380 CERKNICA, vložek: 1.050.000,00
ne odgovarja vstop 15. 9. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor KEBE MARJAN, Dolenje Jezero 2 a,
1380 CERKNICA, imenovanje: 15. 9.
2000.

Dejavnost: 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov, vpis 6. 11. 2000;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati, vpis
6. 11. 2000; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe, vpis 6. 11.

2000; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo,
vpis 6. 11. 2000; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje, vpis 6. 11.
2000; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi, vpis 6. 11. 2000; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki, vpis
6. 11. 2000; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji, vpis 6. 11. 2000; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 6. 11. 2000;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati, vpis
6. 11. 2000; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom, vpis 6. 11. 2000; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, vpis 6. 11. 2000; 6330 Dejavnost po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., vpis
6. 11. 2000; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij, vpis 6. 11. 2000; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing), vpis 6. 11. 2000;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom, vpis 6. 11. 2000;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
vpis 6. 11. 2000; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi, vpis 6. 11. 2000; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
vpis 6. 11. 2000; 7230 Obdelava podat-
kov, vpis 6. 11. 2000; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje, vpis 6. 11. 2000; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja, vpis
6. 11. 2000; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje, vpis 6. 11. 2000; 7415 De-
javnost holdingov, vpis 6. 11. 2000; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, vpis
6. 11. 2000.

NOVA GORICA

Rg-270
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2000/01661 z dne
29. 12. 2000 pod št. vložka 1/04071/00
vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 1587404
Firma: FIDA-FIN PETELIN & PETELIN

računovodstvo, analize, finance d.n.o.
Skrajšana firma: FIDA-FIN PETELIN &

PETELIN d.n.o.
Pravno org. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Arčoni 6, 5292 RENČE
Ustanovitelji: PETELIN BRANKO, ARČO-

NI 6, 5292 RENČE, odg.s svojim premož.
vstop 15. 11. 2000; PETELIN FLORIDA,
ARČONI 6, 5292 RENČE, odg.s svojim pre-
mož. vstop 15. 11. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: po-
slovodja PETELIN BRANKO, ARČONI 6,
5292 RENČE, imenovanje: 15. 11. 2000;
poslovodja PETELIN FLORIDA, ARČONI 6,
5292 RENČE, imenovanje: 15. 11. 2000.

Dejavnost: 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela, vpis 29. 12. 2000; 45210
Splošna gradbena dela, vpis 29. 12. 2000;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela,
vpis 29. 12. 2000; 45250 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok, vpis 29. 12.
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2000; 45310 Električne inštalacije, vpis
29. 12. 2000; 45320 Izolacijska dela, vpis
29. 12. 2000; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije, vpis 29. 12. 2000;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah, vpis
29. 12. 2000; 45410 Fasaderska in štuka-
terska dela, vpis 29. 12. 2000; 45420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
vpis 29. 12. 2000; 45430 Oblaganje tal in
sten, vpis 29. 12. 2000; 45440 Sobosli-
karska in steklarska dela, vpis 29. 12.
2000; 45450 Druga zaključna gradbena
dela, vpis 29. 12. 2000; 51110 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis 29. 12.
2000; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
29. 12. 2000; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala, vpis
29. 12. 2000; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal,
vpis 29. 12. 2000; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov, vpis
29. 12. 2000; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov, vpis 29. 12. 2000; 51170 Posredništ-
vo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
vpis 29. 12. 2000; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 29. 12. 2000; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
vpis 29. 12. 2000; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo, vpis 29. 12.
2000; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami, vpis 29. 12. 2000; 51230 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi, vpis
29. 12. 2000; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem, vpis 29. 12. 2000; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom, vpis
29. 12. 2000; 51310 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami, vpis 29. 12. 2000;
51320 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki, vpis 29. 12. 2000; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami, vpis
29. 12. 2000; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, vpis
29. 12. 2000; 51350 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki, vpis 29. 12. 2000;
51360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki, vpis 29. 12.
2000; 51370 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami, vpis 29. 12.
2000; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis
29. 12. 2000; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 29. 12. 2000; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom, vpis 29. 12.
2000; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo, vpis 29. 12. 2000; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati, vpis 29. 12.
2000; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili, vpis
29. 12. 2000; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko, vpis 29. 12. 2000;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 29. 12. 2000; 51510
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi, vpis 29. 12. 2000; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami,
vpis 29. 12. 2000; 51530 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-

nitarno opremo, vpis 29. 12. 2000; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje, vpis 29. 12. 2000; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
29. 12. 2000; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 29. 12. 2000;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 29. 12. 2000; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis
29. 12. 2000; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji, vpis 29. 12. 2000;
51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo, vpis 29. 12. 2000; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 29. 12. 2000;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo, vpis 29. 12. 2000; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, vpis 29. 12. 2000; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 29. 12.
2000; 52330 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki, vpis 29. 12.
2000; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom, vpis 29. 12. 2000; 52420 Trgovina
na drobno z oblačili, vpis 29. 12. 2000;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki, vpis 29. 12. 2000; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo, vpis
29. 12. 2000; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati, vpis 29. 12. 2000; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
29. 12. 2000; 52462 Trgovina na drobno
z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi, vpis 29. 12. 2000; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom, vpis
29. 12. 2000; 52471 Dejavnost knjigarn,
vpis 29. 12. 2000; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami, vpis 29. 12.
2000; 52473 Dejavnost papirnic, vpis
29. 12. 2000; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo, vpis 29. 12. 2000;
52482 Dejavnost cvetličarn, vpis 29. 12.
2000; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi, vpis 29. 12.
2000; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom, vpis 29. 12. 2000; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo, vpis
29. 12. 2000; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki, vpis 29. 12. 2000;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otro-
ško opremo, vpis 29. 12. 2000; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n., vpis 29. 12. 2000;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 29. 12. 2000; 52610 Trgovina
na drobno po pošti, vpis 29. 12. 2000;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, vpis 29. 12. 2000; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln, vpis
29. 12. 2000; 52710 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov, vpis 29. 12.
2000; 52720 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov, vpis 29. 12. 2000;
52730 Popravilo ur, nakita, vpis 29. 12.
2000; 52740 Druga popravila, d.n., vpis
29. 12. 2000; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu, vpis 29. 12.
2000; 63220 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu, vpis 29. 12. 2000;
63230 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu, vpis 29. 12. 2000; 63300

Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 29. 12. 2000; 63400 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij, vpis 29. 12.
2000; 65210 Finančni zakup (leasing), vpis
29. 12. 2000; 67130 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
vpis 29. 12. 2000; 67200 Pomožne dejav-
nosti v zavarovalništvu in pokojninskih skla-
dih, vpis 29. 12. 2000; 70110 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 29. 12. 2000; 70120 Trgovanje z la-
stnimi nepremičninami, vpis 29. 12. 2000;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 29. 12. 2000; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 29. 12. 2000; 72300 Ob-
delava podatkov, vpis 29. 12. 2000; 72400
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi, vpis 29. 12. 2000; 74110 Pravno sve-
tovanje, vpis 29. 12. 2000; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, vpis 29. 12.
2000; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja, vpis 29. 12. 2000; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje, vpis 29. 12.
2000; 74400 Oglaševanje, vpis 29. 12.
2000; 74500 Dejavnost agencij za zapo-
slovanje in posredovanje delovne sile, vpis
29. 12. 2000; 74831 Prevajanje, vpis
29. 12. 2000; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje, vpis 29. 12. 2000;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
29. 12. 2000; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n., vpis 29. 12. 2000.

Spremembe

CELJE

Rg-212338
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00563 z dne 28. 9. 1998 pri
subjektu vpisa NEPTUN, turizem in mar-
keting, d.o.o., Velenje, sedež: Efenkova
61, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/05485/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, firme, se-
deža, zastopnika, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo družbene pogodbe z
dne 6. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5765625
Firma: NEPTUN, trgovina in marke-

ting, d.o.o., Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Cesta talcev

18a
Ustanoviteljici: Razbornik Sandra, iz-

stop 6. 3. 1997 in Trailović Danica, Vele-
nje, Šercerjeva 5, vstop 17. 2. 1993, vlo-
žek: 1,553.035 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Raz-
bornik Sandra, razrešena 6. 3. 1997 in di-
rektor Trailović Dejan, Velenje, Cesta talcev
18a, imenovan 6. 3. 1997, ki zastopa dru-
žbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1998: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom



Stran 1874 / Št. 28-29 / 20. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

povezane storitve; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2872 Proizvodnja lahke kovinske
embalaže; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proiz-
vodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 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, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi 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; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na dro-
bno po pošti; 5263 Druga trgovina na dro-
bno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5522 De-
javnost kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov v dnev-
nih barih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Ce-
stni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in te-
hnično svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Ogla-
ševanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 oprav-
lja družba vse, razen farmacevtskih izdel-
kov; pri dejavnosti pod šifro J/67.13 oprav-
lja družba le dejavnost menjalnic in zastav-

ljalnic; pri dejavnosti pod šifro K/74.12
opravlja družba vse, razen revizijske dejav-
nosti.

Rg-310
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2000/02269 z dne 28. 12.
2000 pri subjektu vpisa RADIO ŠTAJER-
SKI VAL d.o.o. Šmarje pri Jelšah sedež:
Aškrčev trg 21, 3240 ŠMARJE PRI JEL-
ŠAH vpisanem pod vložno št. 1/00422/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
membe družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5055938
Ustanovitelji: SLOVENSKA RAZVOJNA

DRUŽBA D.D., Dunajska 160, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 683.000,00 SIT, ne odgo-
varja, izstop: 10. 3. 2000; PID KMEČKA
DRUŽBA, D.D., Stegne 21, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 683.000,00 SIT, ne odgo-
varja, vstop: 10. 3. 2000.

Rg-3639
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s

sklepom Srg št. 2000/04534 z dne 26. 2.
2001 pri subjektu vpisa ALBO - DIMNIKI
proizvodnja in montaža nerjavečih dim-
nikov d.o.o. sedež: Pondor 30/a, 3304
TABOR vpisanem pod vložno št.
1/06586/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe družbenikov in po-
slovnih deležev, spremembe dejavnosti ter
spremembe družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 1121278
Ustanovitelji: SCHMIDT MARKO, Preži-

hova ulica 20, 3000 CELJE vložek:
752.000,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
29. 11. 2000; PAJENK BOJAN, Bevkova
ulica 12, 3310 ŽALEC vložek:
1.504.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
10. 1. 1997.

Dejavnost: 7440 Ekonomsko propagira-
nje, izbris 26. 2. 2001; 74400 Oglaševa-
nje, vpis 26. 2. 2001.

Skupščinski sklep: sprememba družbe-
ne pogodbe v akt o ustanovitvi d.o.o. z dne
29. 11. 2000.

Rg-3861
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00535 z dne 7. 3. 2001
pri subjektu vpisa FERKER, proizvodnja,
trgovina, storitve, d.o.o. sedež: Teharje
20/a, 3221 TEHARJE vpisanem pod vlož-
no št. 1/07201/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: spremembe firme, sede-
ža, zastopnika ter spremembe akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5753872
Firma: CRAB INTERIERI, proizvodnja,

trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CRAB INTERIERI,

d.o.o.
Sedež: Ljubljanska 24, 3000 CELJE
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor STOPAR FERDO, Pod lipami 8,
3000 CELJE, razrešitev: 27. 2. 2001, Za-
stopa brez omejitev.; direktor NADAREVIĆ
SAMIR, Prehod 6, 4290 TRŽIČ, imenova-
nje: 27. 2. 2001.

Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 28.02.2001.
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Rg-4085
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 1999/03261 z dne 26. 2.
2001 pri subjektu vpisa MATJAŽ monta-
ža, zastopanje in posredovanje, d.o.o.
Petrovče 232, Petrovče sedež: Petrovče
232, 3301 PETROVČE vpisanem pod
vložno št. 1/01248/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: spremembe firme, se-
deža, povečanja osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe, uskladitve dejavnosti s SKD ter
spremembe akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5332729
Firma: MATJAŽ, montaža, zastopanje

in posredovanje d.o.o., Petrovče 225
Sedež: Petrovče 225, 3301 PET-

ROVČE
Osnovni kapital: 4.000.000,00 SIT
Ustanovitelji: GORŠEK MATJAŽ, Petrov-

če 232, 3301 PETROVČE vložek:
4.000.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
26. 12. 1989.

Dejavnost: 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov, vpis 26. 2.
2001; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva, vpis 26. 2. 2001; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n., vpis
26. 2. 2001; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela, vpis 26. 2. 2001; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje, vpis 26. 2.
2001; 4521 Splošna gradbena dela, vpis
26. 2. 2001; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela, vpis 26. 2. 2001; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in špor-
tnih objektov, vpis 26. 2. 2001; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
vpis 26. 2. 2001; 4531 Električne inštala-
cije, vpis 26. 2. 2001; 4532 Izolacijska de-
la, vpis 26. 2. 2001; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije, vpis 26. 2.
2001; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah,
vpis 26. 2. 2001; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela, vpis 26. 2. 2001; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva, vpis
26. 2. 2001; 4543 Oblaganje tal in sten,
vpis 26. 2. 2001; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela, vpis 26. 2. 2001; 4545
Druga zaključna gradbena dela, vpis 26. 2.
2001; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev, vpis 26. 2. 2001; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili, vpis
26. 2. 2001; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili, vpis 26. 2. 2001;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil, vpis 26. 2. 2001; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila, vpis 26. 2. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila, vpis
26. 2. 2001; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 26. 2.
2001; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis 26. 2.
2001; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles, vpis 26. 2. 2001; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
26. 2. 2001; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, vpis
26. 2. 2001; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala, vpis 26. 2.
2001; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-

jev, industrijske opreme, ladij, letal, vpis
26. 2. 2001; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov, vpis 26. 2.
2001; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov, vpis
26. 2. 2001; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, vpis 26. 2.
2001; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n., vpis 26. 2.
2001; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov, vpis 26. 2. 2001; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo, vpis 26. 2.
2001; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje, vpis 26. 2. 2001;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi, vpis 26. 2. 2001; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki, vpis 26. 2.
2001; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji, vpis 26. 2. 2001; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
26. 2. 2001; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 26. 2. 2001; 5170 Druga trgovi-
na na debelo, vpis 26. 2. 2001; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili, vpis 26. 2. 2001;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespeci-
aliziranih prodajalnah, vpis 26. 2. 2001;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo,
vpis 26. 2. 2001; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati, vpis 26. 2. 2001; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, vpis
26. 2. 2001; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom, vpis 26. 2. 2001;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom, vpis 26. 2. 2001; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov, vpis 26. 2.
2001; 5521 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč, vpis 26. 2. 2001;
5522 Dejavnost kampov, vpis 26. 2. 2001;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitini-
ških in sindikalnih domov, vpis 26. 2. 2001;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi, vpis 26. 2. 2001;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom, vpis 26. 2. 2001; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n., vpis 26. 2.
2001; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln, vpis 26. 2. 2001; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij, vpis 26. 2. 2001; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn, vpis 26. 2. 2001;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov, vpis 26. 2. 2001; 55305 Dejav-
nost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 26. 2. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
26. 2. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 26. 2.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 26. 2.
2001; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih, vpis 26. 2. 2001; 5551 De-
javnost menz, vpis 26. 2. 2001; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering), vpis
26. 2. 2001; 6024 Cestni tovorni promet,
vpis 26. 2. 2001; 6311 Prekladanje, vpis
26. 2. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis
26. 2. 2001; 6321 Druge pomožne dejav-

nosti v kopenskem prometu, vpis 26. 2.
2001; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n., vpis 26. 2. 2001;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij,
vpis 26. 2. 2001; 6521 Finančni zakup (le-
asing), vpis 26. 2. 2001; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, vpis 26. 2. 2001; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
vpis 26. 2. 2001; 7012 Trgovanje z lastni-
mi nepremičninami, vpis 26. 2. 2001; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem, vpis
26. 2. 2001; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem, vpis 26. 2. 2001; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem, vpis 26. 2.
2001; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem, vpis 26. 2. 2001; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n., vpis 26. 2. 2001.

Skupščinski sklep: sprememba akta o
ustanovitvi z dne 24. 11. 1999.

Razno: Opomba: pri dejavnosti 67.13 le
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

KOPER

Rg-11076
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/02614 z dne 1. 8.
2000 pri subjektu vpisa PREFAB organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg d.o.o. sedež: Zore Perello Go-
dina 2, 6000 KOPER vpisanem pod vlož-
no št. 1/05728/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: ustanovitev zastavne
pravice na deležu družbenika z vknjižbo s
temile podatki:

Matična št.: 1459317
Razno: Vpiše se ustanovitev zastavne

pravice na deležu družbenika z vknjižbo in
se s tem zaznamuje izvršljivost navedene
terjatve, po sklepu Okrajnega sodišča v Ko-
pru opr. št. Z 118/2000 z dne 26. 7. 2000
in sicer na deležu: - zastavitelja ALOIS
GLOCKEL HOLZBAU GESELLSCHAFT
mbH, Lunastrasse 9, A-3200 Weinburg, Av-
strija in - zastavitelja INTERPRESS, organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg d.o.o., Zore Perello Godina 2, Koper, ki
ga imata vsak v višini 1.050.000,00 SIT, v
družbi PREFAB organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg d.o.o., Zore Pe-
rello Godina 2, Koper.

KRANJ

Rg-3309
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s

sklepom Srg št. 2001/00591 z dne 21. 2.
2001 pri subjektu vpisa SLOVENSKE ŽE-
LEZARNE - ELEKTRODE JESENICE Pro-
izvodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.o.o. sedež: CESTA ŽELEZARJEV 8,
4270 JESENICE vpisanem pod vložno št.
1/06142/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA OSEBE POOBLA-
ŠČENE ZA ZASTOPANJE, RAZŠIRITEV DE-
JAVNOSTI s temile podatki:

Matična št.: 1254430
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Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DEMŠAR MILAN, DELAVSKA 21,
4208 ŠENČUR, razrešitev: 31. 12. 2000,
Zastopa brez omejitev.; direktor BOR-
ŠTNAR JAKOB, BRILEJEVA 15, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 1. 1. 2001, Za-
stopa brez omejitev..

Dejavnost: 6311 Prekladanje, vpis
21. 2. 2001; 6312 Skladiščenje, vpis
21. 2. 2001; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu, vpis 21. 2.
2001; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 21. 2. 2001; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem, vpis 21. 2.
2001; 7482 Pakiranje, vpis 21. 2. 2001.

LJUBLJANA

Rg-810
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13819 z dne 6. 12.
2000 pri subjektu vpisa IMEX - COMMER-
CE, d.o.o., družba za zunanjo trgovino,
zastopanje in marketing, Vrhnika, Vo-
ljčeva 3a sedež: Voljčeva 3a, 1360 VR-
HNIKA vpisanem pod vložno št.
1/12194/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža, firme, skraj-
šane firme, ustanoviteljev, zastopnika, dru-
žbene pogodbe in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5486092
Firma: IMEX-COMMERCE, d.o.o., druž-

ba za zunanjo trgovino, zastopanje in
marketing

Skrajšana firma: IMEX-COMMERCE,
d.o.o.

Sedež: Tržaška cesta 36, 1000 LJUB-
LJANA

Ustanovitelji: ZALAR AMALIJA, Voljčeva
3a, 1360 VRHNIKA vložek: 310.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 4. 1998;
BRUMAT ANDREJ, Cesta Dolomitskega
odreda 33, 1351 LOG PRI BREZOVICI vlo-
žek: 310.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 4. 1998.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ZALAR AMALIJA, Voljčeva 3a, 1360
VRHNIKA, razrešitev: 29. 4. 1998, Zasto-
pa brez omejitev.; direktor BRUMAT AN-
DREJ, Cesta Dolomitskega odreda 33,
1351 LOG PRI BREZOVICI, imenovanje:
29. 4. 1998.

Dejavnost: 551 Dejavnost hotelov, izbris
6. 12. 2000; 55100 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 6. 12. 2000; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas, izbris
6. 12. 2000; 55210 Dejavnost planinskih
domov in mladinskih prenočišč, vpis 6. 12.
2000; 55220 Dejavnost kampov, vpis
6. 12. 2000; 553 Gostinske storitve pre-
hrane, izbris 6. 12. 2000; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln, vpis 6. 12. 2000;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopos-
trežnih restavracij, picerij, vpis 6. 12. 2000;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis
6. 12. 2000; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov, vpis 6. 12. 2000;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti, vpis 6. 12. 2000;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih

obratov, vpis 6. 12. 2000; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring), izbris 6. 12. 2000; 55510 Dejavnost
menz, vpis 6. 12. 2000; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 6. 12. 2000;
633 Storitve potovalnih agencij in organiza-
torjev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n. “, izbris 6. 12. 2000; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejavno-
sti, d.n., vpis 6. 12. 2000; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami, izbris 6. 12. 2000;
74150 Dejavnost holdingov, vpis 6. 12.
2000; 744 Ekonomsko propagiranje, izbris
6. 12. 2000; 74400 Oglaševanje, vpis
6. 12. 2000.

Skupščinski sklep: sprememba družbe-
ne pogodbe z dne 23. 10. 2000.

Rg-1520
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14421 z dne 9. 1.
2001 pri subjektu vpisa M & M TURIST
d.o.o. Turistično podjetje Ljubljana, Trg
Ajdovščina 1 sedež: Trg Ajdovščina 1,
1000 LJUBLJANA vpisanem pod vložno
št. 1/07650/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba sedeža, firme,
osnovnega kapitala, deleža, zastopnika, ak-
ta o ustanovitvi in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5508851
Firma: M & M TURIST d.o.o. Turistično

podjetje Ljubljana
Sedež: Trg Ajdovščina 4, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: BRAJIĆ MARJETA, Janeži-

čeva cesta 12, 1000 LJUBLJANA vložek:
2.100.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1990.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor BRAJIĆ MARJETA, Janežičeva cesta
12, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 14. 11.
2000, Zastopa brez omejitev.; direktor BU-
DIČ-PEČAVER SAVA, Puhova ulica 11,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 14. 11.
2000.

Dejavnost: 22110 Izdajanje knjig, vpis
9. 1. 2001; 22120 Izdajanje časopisov,
vpis 9. 1. 2001; 22130 Izdajanje revij in
periodike, vpis 9. 1. 2001; 22140 Izdaja-
nje posnetih nosilcev zvočnega zapisa, vpis
9. 1. 2001; 22150 Drugo založništvo, vpis
9. 1. 2001; 22210 Tiskanje časopisov, vpis
9. 1. 2001; 22220 Drugo tiskarstvo, vpis
9. 1. 2001; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va, vpis 9. 1. 2001; 22240 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov, vpis 9. 1.
2001; 22250 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve, vpis 9. 1. 2001; 22310 Raz-
množevanje zvočnih zapisov, vpis 9. 1.
2001; 22320 Razmnoževanje videozapi-
sov, vpis 9. 1. 2001; 22330 Razmnoževa-
nje računalniških zapisov, vpis 9. 1. 2001;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov, vpis 9. 1. 2001; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij, vpis 9. 1. 2001; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
vpis 9. 1. 2001; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal, vpis 9. 1. 2001; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-

tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov,
vpis 9. 1. 2001; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov, vpis 9. 1. 2001; 51170 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov, vpis 9. 1. 2001; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n., vpis 9. 1. 2001; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, vpis
9. 1. 2001; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo, vpis 9. 1. 2001; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
vpis 9. 1. 2001; 51230 Trgovina na debelo
z živimi živalmi, vpis 9. 1. 2001; 51240
Trgovina na debelo s kožami, usnjem, vpis
9. 1. 2001; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom, vpis 9. 1. 2001; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 9. 1. 2001; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki, vpis 9. 1.
2001; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami, vpis 9. 1. 2001; 51340 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami, vpis 9. 1. 2001; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki, vpis
9. 1. 2001; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
vpis 9. 1. 2001; 51370 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami, vpis
9. 1. 2001; 51380 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
vpis 9. 1. 2001; 51390 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki, vpis 9. 1. 2001; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom, vpis 9. 1. 2001;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo, vpis 9. 1. 2001; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 9. 1. 2001; 51440
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili, vpis 9. 1. 2001; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko,
vpis 9. 1. 2001; 51460 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki, vpis 9. 1. 2001;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe, vpis 9. 1. 2001; 51510 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi, vpis 9. 1. 2001; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami, vpis
9. 1. 2001; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 9. 1. 2001; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje,
vpis 9. 1. 2001; 51550 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi, vpis 9. 1. 2001;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki, vpis 9. 1. 2001; 51570 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki, vpis 9. 1.
2001; 51610 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji, vpis 9. 1. 2001; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji, vpis 9. 1.
2001; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo, vpis 9. 1. 2001; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo, vpis 9. 1. 2001;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo, vpis 9. 1. 2001; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem, vpis 9. 1. 2001; 51700
Druga trgovina na debelo, vpis 9. 1. 2001;
55100 Dejavnost hotelov in podobnih obra-
tov, vpis 9. 1. 2001; 55210 Dejavnost pla-
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ninskih domov in mladinskih prenočišč, vpis
9. 1. 2001; 55220 Dejavnost kampov, vpis
9. 1. 2001; 55231 Dejavnost otroških leto-
višč, počitiniških in sindikalnih domov, vpis
9. 1. 2001; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi, vpis
9. 1. 2001; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom, vpis 9. 1.
2001; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov, vpis 9. 1. 2001;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.,
vpis 9. 1. 2001; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln, vpis 9. 1. 2001; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij, vpis 9. 1. 2001; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn, vpis 9. 1.
2001; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov, vpis 9. 1. 2001; 55305 De-
javnost turističnih kmetij brez nastanitvenih
zmogljivosti, vpis 9. 1. 2001; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov, vpis
9. 1. 2001; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah in dnevnih barih, vpis 9. 1.
2001; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih, vpis 9. 1. 2001;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih, vpis 9. 1. 2001; 55510 Dejavnost
menz, vpis 9. 1. 2001; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering), vpis 9. 1. 2001;
63110 Prekladanje, vpis 9. 1. 2001;
63120 Skladiščenje, vpis 9. 1. 2001;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu, vpis 9. 1. 2001; 63220
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu, vpis 9. 1. 2001; 63230 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu, vpis
9. 1. 2001; 63300 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n., vpis 9. 1.
2001; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij, vpis 9. 1. 2001; 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg, vpis 9. 1. 2001; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami, vpis 9. 1. 2001;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem, vpis 9. 1. 2001; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami, vpis 9. 1. 2001; 70320 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi, vpis 9. 1. 2001; 71100 Dajanje av-
tomobilov v najem, vpis 9. 1. 2001; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem, vpis
9. 1. 2001; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem, vpis 9. 1. 2001; 71230 Dajanje
zračnih plovil v najem, vpis 9. 1. 2001;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem, vpis 9. 1. 2001; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, vpis
9. 1. 2001; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, vpis 9. 1.
2001; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n., vpis 9. 1. 2001; 71401
Izposojanje športne opreme, vpis 9. 1.
2001; 71402 Dejavnost videotek, vpis 9. 1.
2001; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe, vpis 9. 1. 2001; 72100 Sve-
tovanje o računalniških napravah, vpis 9. 1.
2001; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi, vpis 9. 1. 2001;
72300 Obdelava podatkov, vpis 9. 1.
2001; 72400 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami, vpis 9. 1. 2001; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav, vpis
9. 1. 2001; 72600 Druge računalniške de-

javnosti, vpis 9. 1. 2001; 74110 Pravno
svetovanje, vpis 9. 1. 2001; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje, vpis 9. 1. 2001;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja, vpis 9. 1. 2001; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje, vpis 9. 1. 2001;
74150 Dejavnost holdingov, vpis 9. 1.
2001; 74201 0 Geodetsko, geološko, ge-
ofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve, kartiranje, vpis 9. 1. 2001;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje, vpis 9. 1. 2001; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje, vpis 9. 1.
2001; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje, vpis 9. 1. 2001; 74300 Te-
hnično preizkušanje in analiziranje, vpis
9. 1. 2001; 74400 Oglaševanje, vpis 9. 1.
2001; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje, vpis 9. 1. 2001; 74700 Čišče-
nje stavb, vpis 9. 1. 2001; 74810 Foto-
grafska dejavnost, vpis 9. 1. 2001; 74820
Pakiranje, vpis 9. 1. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 9. 1. 2001; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje, vpis 9. 1. 2001;
74833 Druga splošna tajniška opravila, vpis
9. 1. 2001; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov, vpis 9. 1. 2001; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
vpis 9. 1. 2001; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n., vpis 9. 1. 2001; 92110
Snemanje filmov in videofilmov, vpis 9. 1.
2001; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov, vpis 9. 1. 2001; 92130 Kinemato-
grafska dejavnost, vpis 9. 1. 2001; 92200
Radijska in televizijska dejavnost, vpis 9. 1.
2001; 92310 Umetniško ustvarjanje in po-
ustvarjanje, vpis 9. 1. 2001; 92320 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve, vpis
9. 1. 2001; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov, vpis 9. 1. 2001; 92340
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n., vpis 9. 1.
2001; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij,
vpis 9. 1. 2001; 92511 Dejavnost knjižnic,
vpis 9. 1. 2001; 92512 Dejavnost arhivov,
vpis 9. 1. 2001; 92521 Dejavnost muze-
jev, vpis 9. 1. 2001; 92522 Varstvo kultur-
ne dediščine, vpis 9. 1. 2001; 92530 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov, vpis 9. 1. 2001; 92610
Obratovanje športnih objektov, vpis 9. 1.
2001; 92621 Dejavnost marin, vpis 9. 1.
2001; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč, vpis 9. 1. 2001; 92623
Druge športne dejavnosti, vpis 9. 1. 2001;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo,
vpis 9. 1. 2001; 92720 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n., vpis 9. 1. 2001.

Skupščinski sklep: sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 14. 11. 2000.

Rg-3143
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/14484 z dne 15. 2.
2001 pri subjektu vpisa CONVEX podjetje
za računovodske, marketinške in raču-
nalniške stortive ter proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana sedež: Dimičeva 9, 1000
LJUBLJANA vpisanem pod vložno št.
1/02670/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba naslova sedeža,
osnovnega kapitala, deleža, dejavnosti, ak-
ta o ustanovitvi družbe in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5302056
Sedež: Dunajska 106, 1000 LJUB-

LJANA
Osnovni kapital: 5.352.000,00 SIT
Ustanovitelji: SUŠNIK ROBERT, Novo

Polje c. XIII/27, 1000 LJUBLJANA vložek:
5.352.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
29. 10. 1989.

Dejavnost: 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov, vpis 15. 2. 2001; 20400 Proiz-
vodnja lesene embalaže, vpis 15. 2. 2001;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
vpis 15. 2. 2001; 20520 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja, vpis 15. 2.
2001; 21210 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže, vpis 15. 2. 2001; 21220 Proiz-
vodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja, vpis 15. 2. 2001;
21230 Proizvodnja pisarniških potrebščin
iz papirja, vpis 15. 2. 2001; 21240 Proiz-
vodnja tapet, vpis 15. 2. 2001; 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona, vpis 15. 2. 2001; 25130 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz gume, vpis 15. 2.
2001; 25220 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas, vpis 15. 2. 2001; 25240 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
vpis 15. 2. 2001; 26210 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike, vpis
15. 2. 2001; 26220 Proizvodnja sanitar-
ne keramike, vpis 15. 2. 2001; 26230
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike, vpis 15. 2. 2001;
26240 Proizvodnja druge tehnične kera-
mike, vpis 15. 2. 2001; 26250 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov, vpis 15. 2.
2001; 26300 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic, vpis 15. 2. 2001;
26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca, vpis 15. 2. 2001;
26810 Proizvodnja brusilnih sredstev, vpis
15. 2. 2001; 26820 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov, vpis
15. 2. 2001; 28120 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva, vpis 15. 2. 2001;
28520 Splošna mehanična dela, vpis
15. 2. 2001; 28610 Proizvodnja rezilne-
ga orodja, vpis 15. 2. 2001; 28621 Proiz-
vodnja ročnega orodja, vpis 15. 2. 2001;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja, vpis
15. 2. 2001; 28720 Proizvodnja lahke ko-
vinske embalaže, vpis 15. 2. 2001; 28730
Proizvodnja izdelkov iz žice, vpis 15. 2.
2001; 28740 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti, vpis 15. 2. 2001;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n., vpis 15. 2. 2001; 36300 Proiz-
vodnja glasbil, vpis 15. 2. 2001; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov, vpis 15. 2.
2001; 36500 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač, vpis 15. 2. 2001; 36610
Proizvodnja bižuterije, vpis 15. 2. 2001;
36620 Proizvodnja metel in krtač, vpis
15. 2. 2001; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n., vpis 15. 2. 2001; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili, vpis
15. 2. 2001; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili, vpis 15. 2. 2001; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili,
vpis 15. 2. 2001; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil, vpis 15. 2. 2001;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila,
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vpis 15. 2. 2001; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila, vpis 15. 2. 2001; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila, vpis
15. 2. 2001; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
15. 2. 2001; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo, vpis
15. 2. 2001; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo,
vpis 15. 2. 2001; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles, vpis 15. 2.
2001; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi, vpis 15. 2. 2001; 51110 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov, vpis
15. 2. 2001; 51120 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
vpis 15. 2. 2001; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala, vpis
15. 2. 2001; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal, vpis 15. 2. 2001; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov, vpis 15. 2. 2001; 51160 Posredništ-
vo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov, vpis 15. 2. 2001; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov, vpis 15. 2. 2001; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n., vpis 15. 2. 2001;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovr-
stnih izdelkov, vpis 15. 2. 2001; 51210
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo,
vpis 15. 2. 2001; 51220 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami, vpis 15. 2.
2001; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi, vpis 15. 2. 2001; 51240 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem, vpis 15. 2.
2001; 51250 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom, vpis 15. 2. 2001; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
vpis 15. 2. 2001; 51320 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki, vpis
15. 2. 2001; 51330 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami, vpis 15. 2. 2001;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami, vpis 15. 2.
2001; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki, vpis 15. 2. 2001; 51360 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki, vpis 15. 2. 2001;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami, vpis 15. 2. 2001;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci, vpis 15. 2.
2001; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
vpis 15. 2. 2001; 51410 Trgovina na de-
belo s tekstilom, vpis 15. 2. 2001; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
vpis 15. 2. 2001; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati, vpis 15. 2. 2001;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili, vpis 15. 2.
2001; 51450 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko, vpis 15. 2. 2001; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe, vpis 15. 2. 2001; 51510 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi, vpis 15. 2. 2001; 51520 Trgovi-

na na debelo s kovinami in rudami, vpis
15. 2. 2001; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo, vpis 15. 2. 2001; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje, vpis 15. 2. 2001; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi, vpis
15. 2. 2001; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki, vpis 15. 2. 2001;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki, vpis 15. 2. 2001; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji, vpis 15. 2.
2001; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji, vpis 15. 2. 2001; 51630 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indus-
trijo, vpis 15. 2. 2001; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo, vpis 15. 2. 2001; 51650 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo, vpis
15. 2. 2001; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim oro-
djem, vpis 15. 2. 2001; 51700 Druga tr-
govina na debelo, vpis 15. 2. 2001;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg, vpis 15. 2. 2001;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 15. 2. 2001; 70200 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 15. 2.
2001; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami, vpis
15. 2. 2001; 70320 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi, vpis
15. 2. 2001; 72100 Svetovanje o raču-
nalniških napravah, vpis 15. 2. 2001;
72200 Svetovanje in oskrba z računalni-
škimi programi, vpis 15. 2. 2001; 72300
Obdelava podatkov, vpis 15. 2. 2001;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami, vpis 15. 2. 2001; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav,
vpis 15. 2. 2001; 72600 Druge računalni-
ške dejavnosti, vpis 15. 2. 2001; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja, vpis 15. 2. 2001;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije, vpis 15. 2.
2001; 74120 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, vpis 15. 2. 2001; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja, vpis 15. 2.
2001; 74140 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 15. 2. 2001; 74201 0 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartira-
nje, vpis 15. 2. 2001; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje, vpis
15. 2. 2001; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano te-
hnično svetovanje, vpis 15. 2. 2001;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, vpis 15. 2. 2001; 74400 Oglaše-
vanje, vpis 15. 2. 2001; 74831 Prevaja-
nje, vpis 15. 2. 2001; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje, vpis 15. 2.
2001; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila, vpis 15. 2. 2001; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov, vpis 15. 2.
2001; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo, vpis 15. 2. 2001; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n., vpis
15. 2. 2001; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n., vpis 15. 2. 2001.

Skupščinski sklep: sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 2. 11. 2000.

Rg-3695
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/15056 z dne 26. 2.
2001 pri subjektu vpisa ZAM SMOLE, tr-
govina, proizvodnja in storitve, d.o.o. se-
dež: Bukovica 05, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI vpisanem pod vložno št.
1/27530/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5934265
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor SMOLE JAKOB, Bukovica št. 5,
1296 ŠENTVID PRI STIČNI, razrešitev:
7. 12. 2000, Zastopa brez omejitev.; direk-
tor SMOLE BOŠTJAN, Bukovica 5, 1296
ŠENTVID PRI STIČNI, imenovanje: 7. 12.
2000.

Rg-3934
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02594 z dne 1. 3.
2001 pri subjektu vpisa PRIMUS - CAD
CAM SISTEMI - družba za proizvodnjo in
trgovino z mehaniko in elektroniko,
d.o.o., Medvode sedež: Seškova cesta
3, 1215 MEDVODE vpisanem pod vložno
št. 1/10885/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5464668
Firma: PRIMUS CAD CAM SISTEMI

družba za proizvodnjo in trgovino z me-
haniko in elektroniko d.o.o.

Skrajšana firma: PRIMUS CAD CAM SI-
STEMI d.o.o.

Rg-3951
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/02878 z dne 2. 3.
2001 pri subjektu vpisa SPAR-IGT trgov-
sko podjetje d.o.o. Ljubljana sedež:
Šmartinska 152 g, 1000 LJUBLJANA
vpisanem pod vložno št. 1/29678/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba osnovnega kapitala, deleža, usta-
novitelja, uskladitev dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 1213202
Osnovni kapital: 2.100.000,00 SIT
Ustanovitelji: INTERSPAR TRGOVSKO

PODJETJE D.O.O., ŠMARTINSKA 152 G,
1000 LJUBLJANA vložek: 1.500.000,00
SIT, ne odgovarja, izstop: 17. 1. 2001;
SPAR SLOVENIJA trgovsko podjetje d.o.o.
Ljubljana, Šmartinska 152 g, 1000 LJUB-
LJANA vložek: 2.100.000,00 SIT, ne od-
govarja, vstop: 17. 1. 2001.

Dejavnost: 7415 Upravljanje s holding
družbami, izbris 2. 3. 2001; 74150 Dejav-
nost holdingov, vpis 2. 3. 2001.

Skupščinski sklep: sprememba akta o
ustanovitvi z dne 17.01.2001.

Rg-4016
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03550 z dne 5. 3.
2001 pri subjektu vpisa IMP TOVARNA
ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV d.d.
sedež: Vojkova 58, 1000 LJUBLJANA
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vpisanem pod vložno št. 1/01925/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: spre-
memba zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5226392
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor LEKŠE KAMILO, Kajuhova 14, 8290
SEVNICA, razrešitev: 12. 2. 2001; direktor
PALČEC VLADIMIR, Radvanjska 91, 2000
MARIBOR, imenovanje: 13. 2. 2001.

Rg-4020
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/03563 z dne 27. 2.
2001 pri subjektu vpisa ILUMINA družba
za vizualne in tržne komunikcije, d.o.o.
sedež: Pleteršnikova 10, 1000 LJUBLJA-
NA vpisanem pod vložno št. 1/26895/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spre-
memba naslova sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5918669
Sedež: Cesta v Rožno dolino 16,

1000 LJUBLJANA

Rg-4076
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2001/04093 z dne 8. 3.
2001 pri subjektu vpisa DASSAŠPORT
podjetje za proizvodnjo in prodajo izdel-
kov za šport in prosti čas, zastopanje in
posredovanje v notranjem in zunanje tr-
govinskem prometu d.o.o. sedež: Zem-
ljemerska 12, 1000 LJUBLJANA vpisa-
nem pod vložno št. 1/02149/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5287855
Dejavnost: 71220 Dajanje vodnih plovil

v najem, vpis 8. 3. 2001.

Rg-15963
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/12929 z dne 19. 10.
2000 pri subjektu vpisa MIZARSTVO GRO-
SUPLJE Družba za izdelavo notranje
opreme d.d. sedež: Cesta na Krko št.
24, 1290 GROSUPLJE vpisanem pod
vložno št. 1/03439/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: sprememba statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5025737
Skupščinski sklep: sprememba statuta z

dne 18. 9. 2000.

Rg-16137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s

sklepom Srg št. 2000/13423 z dne 26. 10.
2000 pri subjektu vpisa TELEMAX d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, servis in trgovi-
no, Vrhnika sedež: Mirke 22, 1360 VR-
HNIKA vpisanem pod vložno št.
1/23119/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane fir-
me, sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5783810
Firma: BRANDING, družba za svetova-

nje, trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana
Skrajšana firma: BRANDING d.o.o.

Ljubljana
Sedež: Pod vrbami 25, 1000 LJUB-

LJANA
Ustanovitelji: ŽELEZNIK ROMAN, Mirke

22, 1360 VRHNIKA vložek:

1.536.200,00 SIT, ne odgovarja, izstop:
20. 9. 2000; POHAR JURIJ, Pod vrbami 25,
1000 LJUBLJANA vložek: 1.536.200,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 2000.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor ŽELEZNIK ROMAN, Mirke 22, 1360
VRHNIKA, razrešitev: 20. 9. 2000, Zasto-
pa in predstavlja družbo, doma in v tujini -
neomejeno.; direktor POHAR JURIJ, Pod
vrbami 25, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
20. 9. 2000.

Dejavnost: 0501 Ribištvo, vpis 26. 10.
2000; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve,
vpis 26. 10. 2000; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov, vpis 26. 10. 2000; 2211 Izdajanje
knjig, vpis 26. 10. 2000; 2213 Izdajanje
revij in periodike, vpis 26. 10. 2000;
2215 Drugo založništvo, vpis 26. 10.
2000; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov, vpis 26. 10. 2000;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo, vpis 26. 10. 2000; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci, vpis 26. 10. 2000; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, meh-
kužci, vpis 26. 10. 2000; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah z živili, vpis 26. 10. 2000; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, vpis 26. 10. 2000; 5261
Trgovina na drobno po pošti, vpis 26. 10.
2000; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah, vpis 26. 10. 2000; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln, vpis 26. 10. 2000; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov, vpis
26. 10. 2000; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering), vpis 26. 10. 2000; 6024
Cestni tovorni promet, vpis 26. 10. 2000;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi, vpis 26. 10. 2000; 7020 Dajanje la-
stnih nepremičnin v najem, vpis 26. 10.
2000; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem, vpis 26. 10. 2000; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem, vpis 26. 10. 2000;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n., vpis 26. 10. 2000; 7230 Ob-
delava podatkov, vpis 26. 10. 2000;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami, vpis 26. 10. 2000; 7310 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije, vpis
26. 10. 2000; 7320 Raziskovanje in ek-
sperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja in humanistike, vpis 26. 10. 2000;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
vpis 26. 10. 2000; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja, vpis 26. 10.
2000; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje, vpis 26. 10. 2000; 7415 Dejav-
nost holdingov, vpis 26. 10. 2000; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje, vpis
26. 10. 2000; 7430 Tehnično preizkuša-
nje in analiziranje, vpis 26. 10. 2000;
7440 Oglaševanje, vpis 26. 10. 2000;
7481 Fotografska dejavnost, vpis 26. 10.
2000; 7483 Tajniška dela in prevajanje,
vpis 26. 10. 2000; 7484 Druge raznovr-
stne poslovne dejavnosti, vpis 26. 10.
2000; 8042 Drugo izobraževanje, vpis
26. 10. 2000; 9211 Snemanje filmov in
videofilmov, vpis 26. 10. 2000; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,

vpis 26. 10. 2000; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n., vpis 26. 10. 2000.

Skupščinski sklep: sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20. 9. 2000.

MURSKA SOBOTA

Rg-3551
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SO-

BOTI je s sklepom Srg št. 2000/01689 z
dne 28. 2. 2001 pri subjektu vpisa TIMO
proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. se-
dež: LENDAVSKA 22, 69000 MURSKA
SOBOTA vpisanem pod vložno št.
1/00366/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: SPREMEMBA DRUŽBENE PO-
GODBE IN SEDEŽA DRUŽBE s temile po-
datki:

Matična št.: 5323541
Sedež: PUCONCI 373, 9201 PU-

CONCI
Skupščinski sklep: vpiše se sprememba

družbene pogodbe, sprejeta na skupščini
družbe dne 01. 12. 2000.

NOVA GORICA

Rg-2618
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00401 z dne
6. 2. 2001 pri subjektu vpisa OSNOVNA
ŠOLA DORNBERK sedež: Gregorčičeva
30 A, 5294 DORNBERK vpisanem pod
vložno št. 1/00095/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: Sprememba zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5085802
Osebe pooblaščene za zastopanje: di-

rektor REDNAK IVAN, IVANA SULIČA 14 B,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI, razrešitev:
15. 3. 1999, Zastopa zavod brez omeji-
tev.; ravnatelj REDNAK IVAN, LEDINE 81,
5000 NOVA GORICA, imenovanje: 15. 3.
1999.

Rg-3832
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00429 z dne
23. 2. 2001 pri subjektu vpisa LEVANT In-
ženiring in turizem d.o.o. Soča sedež:
Lepena 2, 5232 SOČA vpisanem pod vlož-
no št. 1/03680/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča: Sprememba družbenika
in poslovnega deleža, uskladitev dejavnosti
s SKD in sprememba osebe pooblaščene
za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5448921
Ustanovitelji: DOLENC MILAN, VIKRČE

40 C, 1000 LJUBLJANA vložek:
39.214.993,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
30. 10. 1990; SOLARI D’AGOSTO SILVIA
RAQUEL, LEPENA 2, 5232 SOČA vložek:
39.214.993,50 SIT, ne odgovarja, vstop:
7. 2. 2001.

Osebe pooblaščene za zastopanje: di-
rektor DOLENC MILAN, VIKRČE 40 C,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 7. 2. 2001,
Zastopa brez omejitev.; direktor SOLARI
D’AGOSTO SILVIA RAQUEL, LEPENA 2,
5232 SOČA, imenovanje: 7. 2. 2001.
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Izbrisi

CELJE

Rg-3867
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s skle-

pom Srg št. 2001/00548 z dne 8. 3. 2001
pod št. vložka 1/00935/00 izbrisalo iz so-
dnega registra tega sodišča subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:

Matična številka: 5003008
Firma: DOLINA trgovina, d.d., Velenje
Skrajšana firma: DOLINA d.d. Velenje
Pravno org. oblika: delniška družba
Sedež: Goriška 46, 3320 VELENJE
Osnovni kapital: 148.000.000,00 SIT
Razno: Izbris subjekta vpisa po sklepu o

pripojitvi pri prevzemni družbi Okrožnega
sodišča v Celju Srg 4327/2000 (vl. št.
1/01725/00) z dne 16. 2. 2001.

KOPER

Rg-2557
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s

sklepom Srg št. 2000/00362 z dne 18. 1.
2001 pod št. vložka 1/04616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Firma: ACQUARIA - Športni vodni cen-
ter, d.o.o. Portorož

Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Cesta solinarjev 8, 6320 POR-
TOROŽ

Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
CAMP LUCIJA, turistično podjetje, d.d.,
Obala 77, 6320 PORTOROŽ, vložek:
750.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
20. 9. 1993; MARINA PORTOROŽ, turistič-
no podjetje, d.d. Portorož, Cesta solinarjev
8, 6320 PORTOROŽ, vložek: 750.000,00
SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 1993.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93, v na-
daljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
V skladu z določilom drugega odstavka 398.
člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi
imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli

Dejavnost: 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov, vpis 23. 2. 2001; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.“, izbris 23. 2. 2001; 6330 Dejavnost
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
vpis 23. 2. 2001.

Rg-3841
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00441 z dne
6. 3. 2001 pri subjektu vpisa GATIS-CO
Goriški avtotransport, trgovina in storit-
ve d.o.o. Šempeter pri Gorici sedež: Žni-
darčičeva 15, 5290 ŠEMPETER PRI GO-
RICI vpisanem pod vložno št. 1/01700/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: Zaz-
namba na poslovnem deležu družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5496152
Razno: na podlagi sklepa Okrajnega so-

dišča v Novi Gorici, opr.št. Z 2/2001 z dne
27. 2. 2001 se na poslovnem deležu druž-
benika IVA LAHA v nominalni višini
1.187.610,00 SIT vpiše zastavna pravica na
podlagi izvršljivega notarskega zapisa opr.št.
SV 1007/2000 z dne 30. 11. 2000 v korist
upnika Nova Kreditna Banka Maribor d.d..

Rg-3844
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00446 z dne
9. 3. 2001 pri subjektu vpisa LOKALNA
TURISTIČNA ORGANIZACIJA SOTOČJE
TOLMIN Zavod za pospeševanje turizma
sedež: Petra Skalarja 4, 5220 TOLMIN
vpisanem pod vložno št. 1/03968/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča: Spre-
memba pooblastil zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 1471309
Osebe pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik HUMAR JANKO, GREGORČIČEVA
20, 5220 TOLMIN, razrešitev: 14. 12.
2000, V.d. direktorja zastopa brez omeji-
tev.; direktor HUMAR JANKO, GREGORČI-
ČEVA 20, 5220 TOLMIN, imenovanje:
14. 12. 2000.

PTUJ

Rg-3516
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s

sklepom Srg št. 2000/00017 z dne 2. 3.
2001 pri subjektu vpisa SAMPL - TVP raz-
voj, proizvodnja in trgovina z vzmetmi in
vzmetnimi elementi d.o.o. sedež: Formin
39 d, 2272 GORIŠNICA vpisanem pod
vložno št. 1/09578/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča: vpis skrajšane firme,
sprememba osnovnega kapitala poslovne-
ga deleža in tipa zastopanja s temile podat-
ki:

Matična št.: 1253751
Skrajšana firma: SAMPL - TVP d.o.o.
Osnovni kapital: 3.077.000,00 SIT
Ustanovitelji: ING. HUGO SAMPL GMBH

& CO. KG, Gusswerk, GUSSWERK, RA-
SING,8630 MARIAZEL vložek:
2.577.000,00 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 1997.

obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti
izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

NOVA GORICA

Rg-2555
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

je s sklepom Srg št. 2001/00020 z dne
8. 1. 2001 pod št. vložka 1/00531/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa
z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5312388
Firma: POLET Trgovsko podjetje

d.o.o. Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Tolminskih puntarjev 6, 5000

NOVA GORICA
Osnovni kapital: 1.500.000,00 SIT
Obveznosti plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame/jo: KAVČIČ
MIRAN, TOLMINSKIH PUNTARJEV 6, 5000
NOVA GORICA, vložek: 1.500.000,00 SIT,
ne odgovarja, vstop: 8. 4. 1991.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospo-
darskih družbah (Ur.list RS, št. 30/93, v na-
daljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
V skladu z določilom drugega odstavka 398.
člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi
imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli
obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti
izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dni od objave
sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

NOVO MESTO

Srg 94/02486 Rg-43710
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02486 z dne 27. 8.
1996, pod št. vložka 1/00446/00 izbrisa-
lo iz sodnega registra tega sodišča družbo
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Matična št. 5316472
Firma: GALANT, trgovina, marketing,

export-import, Novo mesto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Slavka Gru-

ma 56
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bordelius Michel, izstopil

14. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je pre-
vzel Bordelius Michel, Slavka Gruma 56,
Novo mesto.

Osebe pooblaščene za zastopanje:
direktor FRIC ANDREJ, Gorišnica 73,
2272 GORIŠNICA, razrešitev: 8. 7. 1999,
Zastopa brez omejitev.; prokurist SAMPL
HUGO, Rasing 1, MARIAZELL, razrešitev:
8. 7. 1999; direktor ING. HUGO SAMPL
GMBH & CO. KG, Rasing 1, MARIAZELL,
imenovanje: 8. 7. 1999; prokurist FRIC
ANDREJ, Gorišnica 73, 2272 GORIŠNI-
CA, imenovanje: 8. 7. 1999.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRŠKO

Srg 114/2001 Rg-4243
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagateljice Bernardke Vrtačnik, Ra-
dna 21, Boštanj, za prenehanje po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe BEMA, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Radna 21, Boš-
tanj, objavlja sklep:

družba BEMA, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Radna
21, Boštanj, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 3.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vrtačnik Bernardka,
Radna 21, Boštanj, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,558.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,558.000 SIT prenese v celoti na Vrtačnik
Bernardko.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 4. 2001

Srg 74/2001 Rg-4244
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja Lirikom, trgovina, posre-
dništvo in proizvodnja, d.o.o., Artiče, Arno-
vo selo 45, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Liricom, trgovina, posredništvo in proiz-
vodnja d.o.o. Artiče, Arnovo selo 45, objav-
lja sklep:

družba Liricom, trgovina, posredniš-
tvo in proizvodnja, d.o.o., Artiče, Arnovo
selo 45, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 15. 2. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Petrov Kiril, Arnovo selo
45, Artiče, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznosi
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT prenese v celoti na Petrova
Kirila.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega ro-
ka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 4. 2001

LJUBLJANA

Srg 10234/2000 Rg-4168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog DMT, dru-
žba za trgovino in poslovne storitve, d.o.o.,
Rožna dolina c. VIII/33, Ljubljana, ki jo za-
stopa odv. Žabjek Andrej, za vpis preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra, dne 20. 3. 2001 objav-
lja sklep:

DMT, družba za trgovino in poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c.
VIII/33, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 29. 5. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Drolc Matjaž, Poljanski na-
sip 28, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital in premože-
nje družbe prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu združenja iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2001

Srg 13785/2000 IZ-17252
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog Maksin Osredkar, posredo-
vanje, trgovina, storitve, k.d., Notranjska ce-
sta 4, Logatec, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Maksin Osredkar, posredo-
vanje, trgovina, storitve k.d., Notranja cesta
4, Logatec, objavlja sklep:

MAKSIN OSREDKAR, posredovanje,
trgovina, storitve, k.d., Notranjska cesta
4, Logatec, reg. št. vl. 1/31011/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 9. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.

Ustanoviteljici sta Osredkar Marija in Mi-
šič Nelea, obe Tovarniška 30, Logatec.

Komplementarka Osredkar Marija pre-
vzema v celoti obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku družbenica Marija Osredkar pre-
vzame v last osnovni kapital – vsa denarna
in osnovna sredstva družbe in se s podpi-
som tega zapisnika v soglasju z Neleo Mišič
slednji zaveže ob podpisu notarskega zapi-
snika SV 388/2000 plačati 5.000 DEM, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Zoper sklep ustanoviteljic o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2000

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

MERKUR trgovina in storitve, d.d., Ce-
sta na Okroglo 7, Naklo, štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino MERKUR, trgo-
vina in storitve, d.d., 4202 Naklo, Cesta
na Okroglo 7, 147. gne-53017

Merkur – trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, pre-
klicuje pravokotno štampiljko z nasled-
njo vsebino: MERKUR (v prvi vrstici),
trgovina in storitve, d.d. (v drugi vrstici),
4202 Naklo, Cesta na Okroglo 7 (v tre-
tji vrstici), 147 (v četrti vrstici).
Ob-47322

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, preklicuje pečat okrogle oblike
z napisom “MESTNA OBČINA LJUBLJA-
NA” ob zgornjem robu pečata, z napisom
“MESTNA UPRAVA” ob zgornjem notra-
njem robu in z napisom “CENTER ZA IN-
FORMATIKO” ob spodnjem robu, z gr-
bom MOL v sredini ter številko 2.
Ob-47256

Priglasitveni list

Čehič Aleksander, Tržaška 23, Postoj-
na, obrtno dovoljenje,
št. 05-1143/0919/01-14/1999, izdano
dne 2. 7. 1999. gnq-53030

Gerdej Metka, Ul. heroja Verdnika 43,
Jesenice, priglasitveni list, opravilna
št. 14-1196/01, izdan dne 1. 3. 2001.
gnm-53059

Horvat Dragica, Fokovci 47, Fokovci,
obrtno dovoljenje,
št. 286/0363/00-46/1995, izdala OZS.
gng-53015

Marinič Zdenka s.p., Vedrijan 29, Koj-
sko, priglasitveni list, opravilna
št. 37-1584/94. gnl-53035

Mlinar Boris s.p., Malgajeva 15, Vele-
nje, obrtno dovoljenje,
š t .   0 6 4 0 8 0 / 1 4 5 3 / 0 1 - 6 9 / 1 9 9 6 .
gnt-53077

Obidič Rudolf, Snežatno 12, Kojsko,
priglasitveni list, opravilna
št. 37-1700/94, mat. št. 5379223, izdan
dne 27. 12. 1994. gnq-53130
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Orač Martin s.p., Ješovec pri Šmarju
7, Šmarje pri Jelšah, priglasitveni list,
opravilna št. 54-407/94, izdan dne 17. 6.
1994. gnb-53020

Pavlič Bogomir, Ul. A. Tovornika 8, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064/5817/98, izdan dne 4. 11.
1998. gnn-53058

Perenič Gorazd, Ulica bratov Učakar
66, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-615/98. gno-53207

Simonišek Karmen s.p., Cvetličarna
Flora, Pekarniška 2, Izola - Isola, priglasi-
tveni list, opravilna št. 013-0261/94, iz-
dan dne 25. 5. 1994, izdala DURS, izpo-
stava Izola. gnm-52834

Suljić Jasmin, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056245/2874/01-36/1999, izdana
dne 9. 9. 1999. gnx-52973

Uranc Peter, Podgorska cesta 113,
Slovenj Gradec, priglasitveni list, opravil-
na št. 49-0861/96, izdan dne 15. 10.
1996. gnp-53056

Vatovec Martina s.p., Morova 6/a, Izo-
la - Isola, obrtno dovoljenje,
št. 052794/1130/01-23/2000, izdano
dne 23. 5. 2000. gnq-52830

Vogrin Dragica s.p., Vilenska 98, Ore-
hova vas, priglasitveni list, opravilna
št. 064-1209/94, izdan dne 6. 6. 1994.
gns-52832

Vuga Ana, Zapuže 3/a, Begunje na Go-
renjskem, priglasitveni list, opravilna
št. 44-0379/94, izdan dne 12. 5. 1994.
gno-53057

Potne listine

Berisha Vesna, Klavčičeva 3, Kamnik,
potni list, št. BA 825053, izdala UE Kam-
nik. gnc-53094

Bizjak Štefan, Markovo 6/a, Kamnik,
potni list, št. BA 909958, izdala UE Kam-
nik. gnl-53185

Bizovičar Maša, Pod turnom 5, Ljublja-
na, potni list, št. AA 874819, izdala UE
Ljubljana. gnw-52924

Bončar Nataša, Sadinja vas 141, Ljub-
ljana-Dobrunje, potni list, št. BA 720710,
izdala UE Ljubljana. gnx-53198

Borštnar Aleš, Zaloška 92, Ljubljana,
potni list, št. BA 664697, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-53183

Breznik Matjaž, Luče 67, Luče, potni
list, št. AA 192513, izdala UE Mozirje.
gnq-52955

Bukovec Klemen, Ljubljanska cesta 60,
Celje, potni list, št. BA 946817. gnr-52854

Curk Tina, Voljčeva 20, Vrhnika, potni
list, št. BA 804350, izdala UE Vrhnika.
gnh-53139

Curk Vojko, Ul. Tolminskih puntarjev
30, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 136286, izdala UE Nova Gori-
ca. gnz-53171

Čerpnjak Katarina, Trdkova 78, Ku-
zma, potni list, št. BA 751009, izdala UE
Murska Sobota. gnn-52858

Djukanović Sara Isa, Valvasorjeva ulica
7, Ljubljana, potni list, št. BA 681589,
izdala UE Ljubljana. gno-53007

Doberšek Darja, Ponikva 33, Ponikva,
potni list, št. AA 866809, izdala UE Šent-
jur pri Celju. gnz-53071

Drača Stjepan, Parmova ulica 47, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 972342, izdala UE
Ljubljana. gnq-53005

Dremelj Marjan, Bičje 10, Grosuplje,
potni list, št. BA 517092, izdala UE Gro-
suplje. gnf-52866

Drolec Novak Mateja, Hrastje 163,
Kranj, potni list, št. BA 718579, izdala UE
Kamnik. gnp-52931

Fabčič Vida, Poreče 11, Podnanos,
potni list, št. BA 555131, izdala UE Aj-
dovščina. gnv-53050

Filo Srečko, Budinci 19, Šalovci, potni
list, št. BA 734604, izdala UE Murska
Sobota. gnb-53070

Flis Andrej, Lokovina 31, Dobrna, pot-
ni list, št. CA 24936. gng-52990

Fras Andreja, Cesta talcev 56, Medvo-
de, potni list, št. BA 189916, izdala UE
Ljubljana. gnf-53016

Frece Alojz, Tovsto 3, Laško, potni list,
št. AA 652791. gnw-53024

Gassenburger Mihaela, Ukrajinska uli-
ca 7, Maribor, potni list, št. AA 664485.
gng-53115

Gavez Darko, Fabianijeva 27, Ljublja-
na, potni list, št. BA 332218, izdala UE
Ljubljana. gng-52965

Gešelj Jože, Nova lipa 31, Vinica, pot-
ni list, št. AA 167126. gnc-52994

Gorše Aleš, Cesta talcev 29, Višnja Go-
ra, potni list, št. BA 965653, izdala UE
Grosuplje. gnl-52960

Habe Sanja, Tomšičeva 1/a, Žalec,
potni list, št. BA 614335. gne-53192

Ibrišević Alan, Marxova ulica 36, Piran
- Pirano, potni list, št. BA 231959, izdala
UE Piran. gns-53053

Janežič Zdenka, Šorlijeva 39, Kranj,
potni list, št. BA 199842, izdala UE Kranj.
gnu-52951

Jeglič Andreja, Medveščkova 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 304679, izdala UE
Ljubljana. gnp-53181

Jelečević Sabiha, Šaranovičeva 27,
Domžale, potni list, št. BA 621001, izdala
UE Domžale. gnh-53093

Jevnikar Mateja Kristina, Gabrščkova
ulica 87, Ljubljana, potni list, št. BA
626409, izdala UE Ljubljana. gng-53215

Kampjut Dušan, Rožna dolina, Cesta
V/35, Ljubljana, potni list, št. AA 19747,
izdala UE Ljubljana. gnr-52908

Kešar Mateja, Gorenjska cesta 10, Na-
klo, potni list, št. BA 191285. gnw-52849

Kobilšek Saša, Zikova 6, Kamnik, pot-
ni list, št. BA 651074, izdala UE Kamnik.
gnj-52812

Kokol Marija, Koroška 31, Maribor,
potni list, št. BA 108387. gnj-52837

Kos Vanja, Čopova 2, Žalec, potni list,
št. BA 852997. gnc-53119

Krpič Slavko, Gornji Slaveči 78, Ku-
zma, potni list, št. AA 795125, izdala UE
Murska Sobota. gni-52988

Kruševac Darjan, Sorška 7, Kranj, pot-
ni list, št. BA 748519. gnr-52954

Lang Karel, Trdkova 78, Kuzma, potni
list, št. AA 420977, izdala UE Murska So-
bota. gnl-53060

Lang Karel, Trdkova 78, Kuzma, malo-
obmejno prepustnico, št. AG 6871, SOP

za Avstrijo, izdala UE Murska Sobota.
gno-53061

Lavrič Anastasija, Breg ob Kokri 1,
Preddvor, potni list, št. AA 166583, izda-
la UE Kranj. gng-53065

Lesar Franci, Opekarska 45, Ribnica,
potni list, št. AA 166317. gnf-52966

Ličen Sonja, Branik 126, Branik, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 66256, iz-
dala UE Nova Gorica. gny-52847

Lovšin Janez, Homec, II. ulica 2, Ra-
domlje, potni list, št. BA 973852, izdala
UE Ljubljana. gnr-53179

Lovšin Marjeta, Homec, II. ulica 2, Ra-
domlje, potni list, št. BA 669509, izdala
UE Domžale. gns-53178

Malus Jože, Hraše 33, Smlednik, pot-
ni list, št. AA 43564, izdala UE Medvode.
gnd-53143

Malus Maja, Opekarska ulica 12, Bre-
žice, potni list, št. BA 974659, izdala UE
Brežice. gnx-52952

Maričić Milanka, Preglov trg 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 796525, izdala UE
Ljubljana. gnr-52829

Martinčič Igor, Sotelsko 8, Krško, pot-
ni list, št. BA 656303, izdala UE Krško.
gnp-52956

Matović Zorica, Ulica Proletarskih bri-
gad 6, Izola - Isola, potni list, št. AA
508589, izdala UE Izola. gnq-52980

Miklavec Jožef Tomaž, Hubadova 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 82554, izdala
UE Ljubljana. gnl-53135

Mukenauer Marija, Plač 5, Zgornja
Kungota, potni list, št. AA 805919. m-605

Nahić Aldin, Krimska ulica 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 770812, izdala UE
Ljubljana. gnc-53194

Našić Hazra, Vrstna ulica 7, Notranje
Gorice, potni list, št. BA 885443, izdala
UE Ljubljana. gnw-53049

Neumann Dagmar, Luize Pesjakove
15, Ljubljana, potni list, št. AA 00316868,
izdala UE Ljubljana. gny-53097

Obersnel Aleša, Rozmanova ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 637367, izda-
la UE Ljubljana. gnj-53212

Oštir Barbara, Velike Malence 1, Kr-
ška vas, potni list, št. BA 528158, izdala
UE Brežice. gnx-52823

Pašić Edita, Nazorjev trg 5, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 915552.
gnu-53051

Petelinc Silvo, Meljska cesta 57, Mari-
bor, potni list, št. BA 873936. gnc-53069

Pokleka Peter, Črtomirova ulica 22,
Ljubljana, potni list, št. AA 18056, izdala
UE Ljubljana. gnd-53172

Popit Franci, Ulica her. Jožeta Mihel-
čiča 1, Črnomelj, potni list, št. AA
338708. gne-53067

Praštalo Vera, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 638417, izda-
la UE Ljubljana. gne-53092

Pregelj Frančiška, Zeljarska ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. AA 876535, izdala
UE Ljubljana. gni-52963

Rihtarič Aleš, Skolibrova ulica 4, Or-
mož, potni list, št. BA 515082, izdala UE
Ormož. gnt-53127

Rošer Uroš, Prijateljeva 6, Celje, potni
list, št. BA 776521, izdala UE Celje.
gns-52928
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Rozman Klara, Šujica 30, Dobrova,
potni list, št. BA 771541, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-52979

Savić Jelena, Vrhpolje pri Moravčah
10, Moravče, potni list, št. AA 406028,
izdala UE Kranj. gni-52913

Senjur Darko, Adamičeva 83, Maribor,
potni list, št. AA 570563. gnp-53131

Spanu Marjeta, Kapalniška pot 14,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
10810. gnd-52968

Staroskolskij Nataša, Brilejeva 6, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 93371, izdala UE
Ljubljana. gnb-52970

Sternad Franc, Kozjak nad Pesnico
26/a, Zgornja Kungota, potni list, št. BA
76997, izdala UE Pesnica. m-629

Strajnar Tomaž, Vrečkova ulica 5,
Kranj, potni list, št. AA 800635.
gnf-52841

Strika Ljiljana, Gradišče 14/c, Vrhni-
ka, potni list, št. AA 744500, izdala UE
Vrhnika. gnr-52904

Šimek Aljaž, Žitna ulica 13, Maribor,
potni list, št. AA 135003. gnw-53074

Štante Jožef, Rove 23, Frankolovo,
potni list, št. BA 962568. gnk-53161

Štromak Maja, Krožna cesta 8, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 202728.
gnx-53148

Tolić Anita, Kardeljev trg 1, Velenje,
potni list, št. BA 992164. gnw-53124

Tolić Drago, Kardeljev trg 1, Velenje,
potni list, št. AA 121382. gnx-53123

Tolić Lucija, Kardeljev trg 1, Velenje,
potni list, št. AA 951377. gnz-53121

Toškan Valter, Dekani 95, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 5050.
gnm-52984

Tovrljan Uroš, Šaleška 2/b, Velenje,
potni list, št. BA 920761. gnb-52995

Trdina Janez, Brejčeva ulica 3, Dom-
žale, potni list, št. BA 952687, izdala UE
Domžale. gnb-53174

Turčić Lucija, Bevkova cesta 3, Gro-
suplje, potni list, št. BA 678077, izdala
UE Grosuplje. gnn-53208

Urbanč Marta, Brod 43, Novo mesto,
potni list, št. BA 455597. gnq-52855

Varnica Božidar, Videm 3/a, Videm pri
Ptuju, potni list, št. AA 618556.
gnn-52983

Vasić Miroslav, Gradnikove brigade
19, Nova Gorica, potni list, št. BA
956033, izdala UE Nova Gorica.
gno-53082

Verdonik Evald, Selniška cesta 11,
Selnica ob Dravi, potni list, št. BA
835557. gnb-53170

Vinkovič Ida, Gorišnica 146/b, Gori-
šnica, potni list, št. AA 853599.
gnh-53064

Vinkovič Zdenko, Gorišnica 146/b,
Gorišnica, potni list, št. AA 853600.
gni-53063

Virant Boris, Drenikov vrh 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 238788, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-53145

Vodopivec Bernarda, Ulica Koseskega
3, Ljubljana, potni list, št. BA 972853.
gny-52972

Vučković Ana, Prušnikova 54, Ljublja-
na, potni list, št. BA 735906, izdala UE
Ljubljana. gnx-53173

Vuković Dušan, Tomšičeva 6, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 37670, izdala UE Koper.
gny-53147

Vulić Mario, Clevelandska 17/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 627147, izdala UE
Ljubljana. gnk-52886

Zajc Claudia, Parmova ulica 24, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 853213, izdala UE
Ljubljana. gnf-53041

Zavernik Janez, Korenska cesta 16,
Spodnji Duplek, potni list, št. BA 571715.
gnv-52950

Zavodnik Anita, Krka 20/a, Krka, potni
list, št. BA 806862, izdala UE Grosuplje.
gnp-53006

Zorec Inge, Vrbanska 90, Kamnica,
potni list, št. BA 467514. gne-52992

Žigon Mojmir, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, potni list, št. BA 149753,
izdala UE Nova Gorica. gnt-53152

Žigon Mojmir, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 8521, izdala UE Nova Gorica.
gns-53153

Žlogar Matjaž, Sinja Gorica 104, Vr-
hnika, potni list, št. AA 639429, izdala UE
Vrhnika. gnm-53209

Osebne izkaznice

Bago Zvonko, Vatovčeva 3, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 313470. gnj-52862

Bijelić Pero, Ravne 6, Tržič, osebno
izkaznico, št. 222221. gnq-52930

Bijelić Stevo, Tomšičeva 18, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 3620.
gnp-53081

Bolarić Miroslav, Cesta 24. junija 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29894.
gnr-52933

Bratina Viljem, Pržanska 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 208842.
gng-53144

Ceglar Gorazd, Kladezna 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 186115.
gnq-53205

Čeković Dragan, Mokrice 21/b, Vrhni-
ka, osebno izkaznico, št. 366945.
gnv-53075

Drgan Leonora, Eberlova cesta 7, Za-
gorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 393631. gnl-52985

Fece Ivanka, Kidričeva 15, Velenje,
osebno izkaznico, št. 438613.
gnj-53162

Fortuna Klemen, Trg svobode 7, Žiri,
osebno izkaznico, št. 218090.
gny-53197

Furlan Mojca, Vojkova ulica 25, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 157678.
gnd-53118

Gržinič Zoran, Sončna pot 4, Portorož
- Portorose, osebno izkaznico,
št. 237159. gnr-52804

Hafner Ana, Prisojna 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 103658.
gng-53090

Hebar Peter, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 323840.
gnu-52826

Jakob Irena, Stržovo 84, Mežica,
osebno izkaznico, št. 264533.
gnu-53151

Jerman Mirko, Ulica 21. oktobra 7, Čr-
nomelj, osebno izkaznico, št. 492995.
gne-53117

Jezernik Saša, Goriška 2, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 289029. gnt-53027

Klennert Marija, Ormoška cesta 11,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 594875.
gno-52982

Kocuvan Franc, Rjavci 8/a, Vitomarci,
osebno izkaznico, št. 76574. gnp-52981

Kolar Uroš, Mala gora 1, Stranice,
osebno izkaznico, št. 301259.
gnt-52852

Kovačič Aleš, Sp. Stari Grad 8/a, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 357513.
gni-53163

Kutoša Jožef, Veščica 9, Murska So-
bota, osebno izkaznico, št. 13011.
gns-52853

Lazar Irena, Arbajterjeva 5, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 730702. gno-52857

Lobenwein Tatjana, Ob nadvozu 4,
Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 402555. gnu-53076

Meglič Martin, Obrtniška 2, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 250046.
gni-52863

Mohr Georg, Istrska ulica 60/g, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 355158.
gns-53028

Muharemi Fidan, Šercerjeva cesta 13,
Velenje, osebno izkaznico, št. 273201.
gnh-52989

Munič Tatjana, Rajec 10, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico,
št. 234301. gns-53128

Muratović Muhidin, Strossmayerjeva
ul. 10, Maribor, osebno izkaznico,
št. 183511. gnf-52991

Njagojević Branka, Cesta španskih
borcev 49, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 543658. gnf-53066

Novak Tomislav, Rudarska ulica 17,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 143050. gnr-52929

Obersnel Aleša, Rozmanova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 255500.
gnk-53211

Omovšek Jožefa, Kettejeva 13, Kam-
nik, osebno izkaznico, št. 267271.
gnk-52961

Peklaj Urška, Gabrje 86, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 354931.
gnn-53083

Perla Marijo, Krasinec 3, Gradac,
osebno izkaznico, št. 606785.
gnk-52861

Petek Jožef, Sostrska cesta 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 179237.
gnh-53189

Polc Mateja, Trg svobode 5, Bohinj-
ska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 266336. gny-52922

Potočnik Barbara, Laniška ulica 10,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 438848.
gno-53157

Praprotnik Živa, Kalanova 1, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 441551.
gnm-52959
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Rak Darko, Plešičeva ulica 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 268419.
gno-52932

Razinger Sotirović Herta, Ulica Stane-
ta Severja 17, Maribor, osebno izkazni-
co, št. 422729. gno-53032

Ribič Jožef, Podturn 5, Trebelno,
osebno izkaznico, št. 265240.
gni-53088

Ribnikar Natja, Jadranska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 152825.
gnu-52851

Rojc Jože, Cesta v Dolenje 12, Ra-
domlje, osebno izkaznico, št. 575888.
gnr-53204

Rosič Štefanija, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 448230.
gnf-53091

Rupnik Pavla, Poljanska 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 173807.
gnk-52911

Sajovec Adela, Poropatova 18, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 322303.
m-632

Salešević Senka, Kersnikova cesta 11,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 605405.
gnu-53176

Sancin Marija, Kolomban 41, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico,
št. 572978. gnw-53149

Slapnik Viljem, Šmartno 25, Laze v Tu-
hinju, osebno izkaznico, št. 283281.
gnx-52998

Škof Sonja, Podsmreka 34, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 92218.
gnm-53184

Škvarč Drago, Mihalovec 31, Dobova,
osebno izkaznico, št. 270193.
gnb-52845

Štrucl Renate, Ljubljanska 90, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 279626.
gnc-53169

Tomc Ivo, Barjanska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 491274.
gnh-52964

Tratar Barbara, Osnica 21, Ivančna Go-
rica, osebno izkaznico, št. 379514.
gnb-53220

Tuljak Kristina, Belokriška cesta 78,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 386242. gnr-53154

Turk Miloš, Vrenska Gorca 37, Buče,
osebno izkaznico, št. 438375.
gnk-52986

Vukadinović Milan, Kardeljeva cesta
58, Maribor, osebno izkaznico,
št. 156412. gnf-53116

Vulić Mario, Clevelandska 17/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 322306.
gnl-52885

Zamrnik Tatjana, Konjski vrh 2, Luče,
osebno izkaznico, št. 738657.
gnj-53166

Zidar Veronika Ivana, Glinškova plo-
ščad 7, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 15620. gni-53038

Zupan Stanka, Bizeljska cesta 20, Bre-
žice, osebno izkaznico, št. 140274.
gng-53040

Zupanc Polona, Miklošičeva ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 398561.
gnl-53160

Vozniška dovoljenja

Baloh Rudolf, Novakova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 244895, reg. št. 22209, izdala UE
Ljubljana. gny-53122

Bergant Zoran, Novo Polje, Cesta VI-
II/8, Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEGH, št. S 1352982, reg.
št. 212854, izdala UE Ljubljana.
gnd-52993

Božič Klemen, Vanganelska 11, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 42295, izdala UE Koper.
gnb-53195

Breščak Matej, Dobravlje 51, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1426822, reg. št. 15549, izdala UE Aj-
dovščina. gnt-53052

Brumat Marjan, Miren 7, Miren, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABF, izdala UE Nova
Gorica. gnh-53014

Brvar Lucija, Izlake 32, Izlake, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFh, št. S 1032238,
izdala UE Zagorje ob Savi. gns-52953

Calcina Vanja, Sečovlje 138, Sečovlje
- Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10679, izdala UE Piran.
gnz-52821

Cengle Andrej, Cesta na Markovec 15,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 39773. gnw-52824

Cvetan Bojan, Bregarjev trg 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809203, reg. št. 19063, izdala UE Kranj.
gnt-52977

Cvetkov Rok, Planina 160, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8701,
izdala UE Postojna. gnz-52971

Čeković Dragan, Mokrice 21/b, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 5809, izdala UE Vrhnika.
gnx-53073

Čergić Gordana, Polje, Cesta VI/14,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1003560, reg. št. 146358,
izdala UE Ljubljana. gnn-53008

Črnko Matjaž, Naveršnikova 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1239790, reg. št. 85954. m-600

Damiš Boštjan, Goriška 19/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 109966. gnv-53125

Dečman Jure, Ažmanova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1367362, reg. št. 196991, izdala
UE Ljubljana. gnt-53177

Družanović Refika, Mala Kostrevnica
5, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 730328, izdala UE Litija.
gnh-53214

Frank Meta, Gornja Bitnja 8, Prem,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1513601, reg. št. 9939, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnt-52827

Gašperlin Helena, Moste 99/a, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19162, izdala UE Kamnik. gns-52828

Gjerkeš Jožef, Lipa 3, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 11425.
gnb-53045

Gregorn Miroslav, Glinškova ploščad
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.

BCGH, št. S 1191532, reg. št. 125351,
izdala UE Ljubljana. gnh-53039

Grobelnik Maja, Železno 14, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
674674, izdala UE Žalec. gnr-53029

Gruden Boris, Zlato polje 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475583, reg. št. 22245, izdala UE Kranj.
gnb-52920

Gržinič Zoran, Sončna pot 4, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13000, izdala UE Piran.
gns-52803

Gudalo Špela, Zidarska pot 4, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17050, izdala UE Brežice. gno-52957

Hauptman Nataša, Ulica Tuškovih 1,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1512913, reg.
št. 120209. m-601

Hebar Peter, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 645925, reg. št. 129298, izdala UE
Ljubljana. gnv-52825

Hrastovec Antonija, Laze v Tuhinju 4/e,
Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8284, izdala UE Kamnik.
gnv-52925

Hren Gregor, Betnavska 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1291357, reg. št. 92202. m-613

Hribar Ana, Šentvid 109, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
676349, reg. št. 5984, izdala UE Dom-
žale. gny-53126

Hrženjak Rado, Gruškovec 85, Cirku-
lane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 34695, izdala UE Ptuj. gne-52817

Intihar Nina, Cesta na klanec 8/c,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 271699, reg. št. 40696, izdala UE
Kranj. gnl-53010

Ivančič Mirko, Ozka ulica 3, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1493207, reg. št. 121753, izdala UE Ma-
ribor. m-604

Janež Ivan, Vas 5, Vas, vozniško dovo-
ljenje, kat. BCEGH, reg. št. 2989.
gnk-52936

Janežič Zdenka, Šorlijeva 39, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
137534, reg. št. 24818. gnh-52814

Jenko Matjaž, Šetinova ulica 3, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 24094, reg. št. 124094, izdala UE
Ljubljana. gnz-52996

Jerak Egon, Hrvatini 111, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, reg. št. 29853, izdala UE Koper.
gnm-53009

Jeraša Janka, Kvedrova 1, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 17115. gnm-53109

Jurinec David, Veliki vrh 6, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 23976, izdala UE Vele-
nje. gnk-52836

Justin Tomaž, Volča 26, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 28439, izdala UE Škofja
Loka. gnu-53101

Kavčič Borut, Cegelnica 34, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464768, reg. št. 40484. gnl-52935
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Keš Zvonimir, Erjavčeva 22, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 39401. gnk-53036

Kirbus Petra, Frankolovska ulica 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1512944, reg. št. 120229. m-615

Klučar Jure, Pod bresti 35, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1190105, reg. št. 219437, izdala UE
Ljubljana. gnl-53210

Koca Enver, Lokve 31, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 10926, izdala UE Črnomelj.
gnn-52958

Kokelj Nina, V Dobje 4, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1428827, reg.
št. 15356. gnc-52819

Kos Vanja, Čopova 2, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1044631, iz-
dala UE Žalec. gnb-53120

Košir Renata, Amrožev trg 3/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1001185, reg. št. 135344, izdala UE
Ljubljana. gni-53213

Kovačič Srečko, Pohorska 52, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
496526, reg. št. 34722. m-609

Kralj Janez, Podgrad 40, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 3765, izdala UE Gornja Radgona.
gnh-52818

Krasniq Maichel, Mlinska ulica 18, Ho-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
915857, reg. št. 95242, izdala UE Mari-
bor. m-625

Krašna Miloš, Vrbanska cesta 14/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1378011, reg. št. 108084. m-614

Krek Urška, Podlubnik 156, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 27239, izdala UE Škofja Loka.
gnv-53200

Krevs Andreja, Prešernova ulica 1,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1153457, reg. št. 8376, izdala UE
Trebnje. gnb-52820

Kristan Bernarda, Puštal 91, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26411, izdala UE Škofja Loka.
gnc-52944

Lavrič Anton, Gorenje polje 4, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 35113. gny-52822

Lep Žaklin, Janževa gora 21/a, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 754944, reg. št. 5926. m-618

Loger Stanislav, Volkmerjeva 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 8007, izdala UE Ptuj. gnm-53034

Lorenci Andrej, Vizoviškova 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
911462, reg. št. 90230, izdala UE Mari-
bor. m-608

Majcen Smiljana, Hranjigovci 10, Sveti
Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11061, izdala UE Ormož.
gnd-53018

Marinček Tone, Rožna dolina, Cesta
VI/25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 927030, reg. št. 87548, izda-
la UE Ljubljana. gnb-52978

Mihelčič Majda, Melikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482544, reg. št. 194521, izdala UE
Ljubljana. gnj-53087

Mikuž Marija, Kožmani 7, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
252829, reg. št. 11521. gnk-52811

Milinkovič Dušan, Cvetlična 15, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
834020, reg. št. 15304. gnu-53026

Milović Jakov, Liminjanska 93, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 10913, izdala UE Piran. gnv-52975

Mlakar Stane, Efenkova 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1085283, reg. št. 17729, izdala UE Ve-
lenje. gnh-53164

Modic Tomaž, Šolska ulica 16, Brezo-
vica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 595181, reg. št. 114716,
izdala UE Ljubljana. gnb-53095

Mustabašić Hajrudin, Brezova ulica 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16877, izdala UE Celje. gnt-52856

Ogrizek Ida, Zlatoličje 82, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
334881, reg. št. 408, izdala UE Maribor.
m-607

Ornik Andrej, Prepolje 35, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1127173,
reg. št. 111342. m-624

Ostruh Marjan, Dobletina 1, Nazarje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 7713.
gnj-53187

Ozimek Suzana, Smrećnikova 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 34328, izdala UE Novo mesto.
gnq-53055

Pahič Boštjan, Vojkovo nabrežje 26,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 24023, izdala UE Koper.
gnc-53019

Paulinič Eva, Kraigherjeva 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33261,
izdala UE Ptuj. gnl-52810

Peklaj Urška, Gabrje 86, Dobrova, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364869, reg. št. 231587, izdala UE
Ljubljana. gnm-53084

Pesjak Katja, Zg. Ribnica 28/a, Kam-
na Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1201639, reg. št. 25725, izdala UE
Radovljica. gnq-52905

Petek Jožef, Sostrska cesta 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1341557, reg. št. 228512, izdala UE
Ljubljana. gng-53190

Peterlin Jože, Dolščaki 11, Rob, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1213941, reg. št. 107966, izdala UE
Ljubljana. gnf-53216

Planinc Ervin, Prapreče 15, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11734. gnr-53104

Podgornik Jana, Čepovan 67, Čepo-
van, vozniško dovoljenje. gnm-52934

Podlipnik Matjaž, Podkoren 92, Kranj-
ska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1267501, izdala UE Jesenice.
gnn-52833

Podobnik Boštjan, Šišenska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892383, reg. št. 137673, izdala UE
Ljubljana. gni-52813

Podvratnik Mojca, Vas 38, Vrhnika,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 108/2000. gnf-53141

Potočnik Barbara, Laniška ulica 10,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 765261, reg. št. 197181, izdala UE
Ljubljana. gnp-53156

Poženel Branko, Spodnje Pirniče
24/d, Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 481851, reg. št. 40975, izda-
la UE Ljubljana. gng-52815

Prislan Rok, Stjenkova 33, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. GH,
izdala UE Nova Gorica. gnv-53025

Pungerčar Dejan, Ulica Vide Janežiče-
ve 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 323838, reg. št. 187768, iz-
dala UE Ljubljana. gnz-52921

Renčelj Ika, Celovška cesta 130, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 932907, reg. št. 85104, izdala UE
Ljubljana. gni-53138

Risač Milica, Ledine 8, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37080.
gnn-52808

Rižnik Branko, Koroška cesta 19, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
št. 618. gnm-52859

Rojc Jože, Cesta v Dolenje 12, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 209751, reg. št. 26071, izdala UE
Domžale. gns-53203

Salešević Senka, Kersnikova cesta 11,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 415628, reg. št. 15065, izdala UE
Grosuplje. gnv-53175

Slana Albina, Partizanska cesta 28,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2521, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnf-52816

Slapnik Viljem, Šmartno 25, Laze v Tu-
hinju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1041, izdala UE Kamnik. gnw-52999

Smuković David, Hinje 15, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1141760, reg. št. 10963. gnw-53099

Snoj Uroš, Sneberska cesta 162/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1000781, reg. št. 151747,
izdala UE Ljubljana. gne-52967

Stjepanović Danijel, Ulica bratov Miv-
šek 29, Borovnica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 11664, izdala UE Vr-
hnika. gny-53047

Stojiljković Gorazd, Stranje 31, Šmar-
je pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 19023, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnq-52805

Šamperl Irena, Sp. Porčič 16, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 6279, izdala UE Lenart.
m-638

Škantar Damjana, Kovorska 27, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7401, izdala UE Tržič. gny-53022

Škof Sonja, Podsmreka 34, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265137, reg. št. 167969, izdala UE
Ljubljana. gns-53182

Škrlj Ana, Šolska 9, Portorož - Porto-
rose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3470. gnj-53012

Šoba Sebastijan, Sremiška 7, Krško,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 25/2001. gnk-53186

Špende Janja, Prekova 28, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8288, izdala UE Mozirje. gnt-52927

Špiljak Gordana, Ulica talcev 4, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
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BGH, št. 11442, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnr-53079

Štrancar Monika, Pot v Zapuže 17, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1210984. gnr-53054

Štrucl Renate, Ljubljanska 90, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
802169, reg. št. 79221, izdala UE Mari-
bor. gnd-53168

Terlep Danijel, Dolenje Karteljevo 26,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 26787, izdala UE Novo me-
sto. gnp-53031

Toth Roži, Kapca 52/b, Lendava - Len-
dva, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 4174, izdala UE Lendava. gny-53072

Turk Dragica, Vrh 7, Hinje, vozniško
dovoljenje, kat. BGh, reg. št. 34427, iz-
dala UE Novo mesto. gnz-53021

Turner Mihael, Podvelka 2, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8763,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnd-53068

Uhan Boštjan, Medvoška cesta 10,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041918, reg. št. 180303, izdala
UE Ljubljana. gnd-53218

Umek Antonija, Frankovo naselje 44,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGh, reg. št. 2688, izdala UE Škofja Lo-
ka. gnc-52919

Vene Stojan, Kočenska ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 14809, reg. št. 102003, izdala UE
Ljubljana. gnv-53150

Vidovič Anita, Lancova vas 68/b, Vi-
dem pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 38704, izdala UE Ptuj.
gnm-52809

Vidovič Darja, Slovenskogoriška cesta
17, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 20520, izdala UE Ptuj.
gnz-53046

Vlašič Matjaž, Dolenjci 8, Adlešiči, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 10921, izdala UE Črnomelj.
gno-53132

Vodopivec Aleš, Prvačina 228, Prvači-
na, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnx-53023

Vodopivec Matija, Dolenjska cesta
287, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1189242, reg. št. 85206, iz-
dala UE Ljubljana. gnx-52802

Zamrnik Tatjana, Konjski vrh 2, Luče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10891,
izdala UE Mozirje. gni-53167

Žekar Denis, Gradiški dol 6/b, Roga-
ška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 19256, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnm-53159

Žgavec Milan Miroslav, Godovič 84,
Godovič, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 17017, reg. št. 2641, iz-
dala UE Idrija. gni-53013

Žigon Mojmir, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala
UE Nova Gorica. gnl-53110

Žižek Janez, Lendavske gorice 132,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 15376, izdala UE Lendava.
gnr-53129

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE
Ljubljana, preklicuje izgubljeni zavarovalni
dokument O-NEZ-POL:

– napačno posredovana in objavljena
št. 011120 (Ur. l. RS, št. 21 z dne 23. 3.
2001),

– pravilna št. izgubljene police je
011112. Ob-47171

Banko Peter, Dragomelj 79, Domžale,
zavarovalno polico, št. 319125, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gno-52907

Bračič Stanislav, Spuhlja 131/a, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 278752, izdala za-
varovalnica Ptuj. m-637

Černe Zora, Prešernova ulica 6, Ra-
dovljica, zavarovalno polico, št. 749437,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gny-52947

Durmič Jasminka, Cesta dveh cesar-
jev 104/p, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 283170, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnp-53085

Gajšek Zdravko, Igriška 28, Radomlje,
zavarovalno polico, št. 2547612, izdala
zavarovalnica Triglav. gnp-52906

Jerele Janko, Župeča vas 19, Cerklje
ob Krki, zavarovalno polico, št. 250042,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnb-52945

Kovačič Dušan, Raka 51, Raka, zava-
rovalno polico, št. 0310621, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnj-53037

Kutin Janez, Travna 23, Jesenice, za-
varovalno polico, št. 785768, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gno-53107

Mlinarič Romana, Ulica padlih žrtev 18,
Miklavž na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 328336, izdala zavarovalnica
Slovenica filiala Maribor. gnc-53044

Omerović Delfina, Francetova cesta
14, Slovenj Gradec, zavarovalno polico,
št. 296756, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gnj-52937

Pitamic Samo, Trg Dušana Kvedra 8,
Maribor, zavarovalno polico, št. AO
328026, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-633

Stevanovič Snežana, Zaloška cesta 92,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 740672,
izdala zavarovalnica Tilia. gnq-53105

Strmljan Mihael, Lobodova ulica 18,
Trzin, zavarovalno polico, št. 254546, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-52912

Šepetavc Jurij Ferdo, Ulica Stanka
Škalerja 17, Brežice, zavarovalno polico,
št. 391044, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gnx-52948

Špiljak Ivan, Lemberg 34, Podplat, za-
varovalno polico, št. 231619, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnh-52939

Špiljak Ivan, Lemberg 34, Podplat, za-
varovalno polico, št. 231618, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gng-52940

Verčič Gregor, Prebačevo 58/b, Kranj,
zavarovalno polico, št. 717656, izdala za-
varovalnica Tilia d.d.. gnn-53108

Vidmar Rok, Cesta 27. aprila 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 303441, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnt-53002

Vujič Uroš, Streliška ulica 36, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 737375, izda-
la zavarovalnica Tilia, d.d. gnl-52835

Zupanc Gregor, Gregoričeva 8, Kranj,
zavarovalno polico, št. 315935.
gnd-52943

Spričevala

Bizjak Kristina, Trnovlje 7, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje trgovske šole v Kranju, izda-
no leta 1997. gno-52807

Blimen Bernarda, Makedonska 31,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1981. m-630

Brišar Marjana, Šrahova 102, Maribor,
zaključno spričevalo III gimnazije Maribor
- smer predšolska vzgoja, šolsko leto
1995/96. m-636

Burger Janez, Šmihel 6, Laško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu RŠC Velenje -
elektro šola šibki tok, izdano leta 1981.
gnt-53102

Centrih Aleš, Ljubljanska cesta 62, Ce-
lje, zaključno spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Celje, izdano leta 1989/90 in
1990/91. gng-53165

Cerk Benjamin, Zalarjeva cesta 41, Bo-
rovnica, indeks, št. 37000629, izdala Ve-
terinarska fakulteta v Ljubljani. gnz-53096

Cobl Majda, Smetanova 68, Maribor,
diplomo Srednje vzgojiteljske šole Mari-
bor, izdana leta 1985. m-616

Cuder Alenka, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, diplomo Srednje računalniške
šole, št. I/574, izdana leta 1989.
gnq-53155

Čule Djovana, Neubergerjeva 16, Ljub-
ljana, indeks, št. 17562, izdala Visoka
Upravna šola v Ljubljani. gnx-53098

Dolgan Valenčič Maja, Parmova ulica
47, Ljubljana, diplomo Srednje tehniške
in naravoslovne šole v Postojni, izdana
leta 1985, na ime Dolgan Maja.
gne-53217

Gašparin Franc, Gaberje pri Dobovi
25, Dobova, spričevalo 2. letnika SKSNŠ
Maribor, izdano leta 1995. m-611

Gorup Milena, Betnavska 81, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spriče-
valo 4. letnika II. gimnazije Maribor, izda-
no leta 1969. m-622

Grilc Vojko, Kratka pot 8, Krško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
v Brežicah, izdano leta 1982. gnk-53011

Grubar Martin, Petrovičeva ulica 5,
Ljubljana, diplomo Srednje računalniške
šole v Ljubljani, izdana leta 1990.
gne-52917

Ivankovič Zvonka, Prušnikova 18, Ma-
ribor, spričevalo o strokovnem izpitu Sred-
nje vzgojiteljske šole Maribor, izdano leta
1979. m-627

Jeklič Mojca, Hrušica 163, Hrušica,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole. gns-53103

Jereb Božidar, Tovarniška cesta 12,
Logatec, maturitetno spričevalo Centra
strokovnih šol v Ljublajni, izdano leta
1983. gnp-53206
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Kac Terezija, Strossmayerjeva 9, Mari-
bor, diplomo št. 1523, izdala Višja eko-
nomska komercialna šola Maribor, leta
1970. m-602

Kajzer Sergeja, Zg. Selnica 60, Selni-
ca ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpi-
tu 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje kemijske
šole Ruše, izdano leta 1982, 1983, 1984
in 1985. m-603

Knaflič Ines, Cesta Staneta Žagarja 7,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole. gnp-53106

Koisek Damijan, Gradišče na Kozjaku,
Ožbalt, spričevalo o zaključnem izpitu
PKŠ v Mariboru, smer KV ključavničar,
izdano leta 1975. m-610

Kojzek Katja, Log 225, Bistrica ob Dra-
vi, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Juga Polak Maribor, izdano leta
1999/2000. m-619

Kolar Marko, Poljska pot 6, Beltinci,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska So-
bota, izdano leta 1993. gnn-53033

Komperšak Aleksander, Ob gozdu 34,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo Šole za
poklicne voznike Maribor, izdano leta
1981. m-617

Koncilija Nataša, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Moste v Ljubljani, izdano leta 1980,
izdano na ime Petek Nataša. gnv-53100

Kos Boštjan, Slatnarjeva ulica 5, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu in let-
no spričevalo 3. letnika Srednje šole Dom-
žale, poklic stavbni klepar, izdano leta
1997. gne-52942

Kotlušek Petra, Mala vas pri Grosu-
pljem 37, Grosuplje, spričevalo 1. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1995. gne-53042

Kovačič Silva, Kostrivnica 52, Šentjur,
spričevalo 1. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Gostinske šole v Celju,
izdano leta 1976 in 1978. m-631

Koželj Alenka, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnb-53199

Marčenko Tanja, Polje, Cesta VI/10,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za farmaci-
jo in zdravstvo v Ljubljani, izdana leta 1988,
na ime Dobromirović Tanja. gnj-52916

Marušič Anita Valerija, Partizanska ce-
sta 68, Sežana, spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbene tehnične šole v Ljubljani -
odsek visoke gradnje, št. 92, izdano leta
1978. gnt-53202

Mendek Igor, Ob gozdu 14, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje policijske šo-
le, št. 408/16 v Tacnu, izdano leta 2000.
m-623

Mersel Zvezdana, Grintovec 25, Višnja
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnj-52962

Može Dušan, Skopo 21, Dutovlje, di-
plomo Srednje kovinarske in prometne šo-
le v Kopru, izdana leta 1986. gnh-53114

Muren Jakob, Osojnik 16, Črnomelj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Črnomelj,
izdano leta 1998. gnu-53201

Osojnik Nataša, Trstenik 6, Benedikt,
zaključno spričevalo Srednje šole peda-
goške in kulturne usmeritve Maribor, iz-
dano leta 1988. m-635

Palibrk Miljan, Šolska ulica 5, Izola -
Isola, spričevalo SGTŠ Izola, izdano leta
1998. gni-53113

Palislamovič Jasmina, Pod kostanji 16,
Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Poslovno
komercialne šole Celje, poslovni tajnik,
izdano leta 1998 in 1999. gnl-52860

Petrović Denis, Ulica Vide Janežičeve
5, Ljubljana, diplomo Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdana leta 1993.
gny-52926

Podkoritnik Terezija, Brezno 14, La-
ško, diplomo Administrativne šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1960. gnu-52976

Podlesek Tina, Vrtna ulica 8, Murska
Sobota, indeks, št. 18970595, izdala Fi-
lozofska fakulteta v Ljubljani. gnz-53146

Polak Josip, Železnikova 12, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 1987. m-634

Porić Asim, Varoška Rijeka 348, Bu-
žim, BIH, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Ivan Kavčič v Ljub-
ljani, št. 40, izdano leta 1990. gnh-53089

Purger Valter, Bertoki, Sermin 1, Ko-
per - Capodistria, diplomo Srednje grad-
bene šole Ivana Kavčiča Ljubljana,
št. 251, izdana 27. 6. 1985. gnn-53158

Šepec Miran, Rozmanova 24/f, Ilirska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Kopru, izdano leta 1969.
gnd-53043

Šmid Julijana, Podpeč 17, Planina pri
Sevnici, spričevalo o končanem 7. razre-
du OŠ Primoža Trubarja Laško, Podruž-
nična šola Vrh nad Laškim, izdano leta
1973/74, izdano na ime Pušnik Julijana.
gnj-52987

Štuhec Bojan, Logarovci 53/a, Križev-
ci pri Ljutomeru, letno spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje kemijske šole Ruše, izda-
no leta 1979 in 1980. gng-52840

Šuhec Edita, Gradiška 445, Zgornja
Kungota, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole Maribor, št. 54, izdano
leta 1974. m-606

Tejkal Milan, Tržaška cesta 20, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1975 in 1976.
gnw-52949

Trunk Robert, Imeno 73, Podčetrtek,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vinarske, strojne in metalurške šole v Što-
rah, izdano leta 1989. gnd-53193

Velikonja Klavdij, Breg 2, Nova Gori-
ca, spričevalo Poklicne kovinarske šole.
gnn-53133

Velkovrh Sandi, Repnje 25/a, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le tehničnih strok Šiška, izdano leta 1995.
gnz-52850

Vicman Janja, Jelenče 23, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole Maribor, izdano leta 1974.
m-620

Vodišek Dušan, Skubičeva ulica 13,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok Litostroj v Ljubljani, izdano leta
1984. gnx-52923

Volk Špela, Fani Grumove ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole, smer aranžerski tehnik,
izdano leta 1993, izdano na ime Žabjek
Špela. gnh-52914

Vončina Ivan, Dolenja Trebuša 66, Slap
ob Idrijci, spričevalo 8. razreda Tolmin.
gnj-53112

Zrim Viktor, Naselje ljudske pravice 45,
Murska Sobota, spričevalo od 1 do 4.
letnika in maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 1975 do 1978. gnj-53062

Zupanc Tjaša, Rožna dolina c. XV 13,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnc-53219

Ostali preklici

Ajradinoski Rešat, Kidričeva ulica 11,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gni-52838

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA
d.d., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj, licen-
co št. 1010/15, izdala GZS, dne 4. 11.
1997, za avtobus FAP S 315.2 z reg. št.
KR J6-038. gns-53078

ALPETOUR REMONT D.D. KRANJ,
Ljubljanska cesta 22, Kranj, izjavo o us-
treznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1074972. gnk-53136

B. & B. BELNA d.o.o., Šentilj 49/a,
Šentilj v Slov.goricah, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1230225. gny-52997

Bajuk Ivanka, Radovica 16, Metlika,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 232903. gnf-52941

Bračič Petra, Podgorje 54, Kamnik,
delovno knjižico. gnf-53191

Brecelj Marko, Krožna cesta 6, Koper
- Capodistria, delovno knjižico.
gnh-52839

Demetlika Peter, Cesta 14. divizije 17,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 51487,
izdana leta 1983 v Mariboru. m-599

Drevenšek Marjan, Ormoška 2, Ptuj,
delovno knjižico. gnk-53111

Kaučič Nina, Glavarjeva 12, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija
Poljane. gng-53140

Klemenc Karin, Matije Blejca 16, Kam-
nik, delovno knjižico. gnc-52848

Klun Hinko, Žimarice 15, Sodražica,
študentsko izkaznico, št. 23990088, iz-
dala Fakulteta za strojništvo. gnq-53080

Koren Helena, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-53001

Leskovar Steffen, Cesta XII/8, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnj-53137

Leskovšek Stanislav, Cesta Miloša Zi-
danška 10, Šentjur, delovno knjižico, ser.
št. 996179, zap. št. 5104. gnz-53196

Majcen Boris, Osredek 7, Zreče, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1022073. gni-52938

Miklavc Simona, Pondor 9/b, Tabor,
študentsko izkaznico, št. 81557721.
m-621

Mostek Ema, Viška cesta 25, Ljublja-
na, delovno knjižico. gne-53142

Mozetič David, Prade, Cesta XV/11,
Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 5250.
gnz-52946
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Perat Anton, Revolucije 6, Jesenice,
delovno knjižico. gnc-52844

Prajnar Olga, Ul. XXX. divizije 15/e,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1084500.
gnp-52831

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje pooblasti-
lo za nošenje orožja s št. 81/I. Ob-47372

Sagadin Mark Luka, Poljanski nasip 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-52974

Smrekar Bojan, Dol 1, Trebnje, delov-
no knjižico, št. 219914, zap. št. 9510,
izdana 30. 6. 1981. gnd-52918

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo,
Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1149756. gns-53003

ŠEŠKO ključavničarstvo in kovaštvo,
Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0077487. gnr-53004

Tovornik Janez, Velike Gorelce 20, La-
ško, izkaznico vojnega veterana, št. 7476,
izdana 20. 3. 1997. gnx-53048

Turk Klemenčič Lidija, Prežihova 14,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg.
št. 11454, ser. št. 889664, izdana
16. 7. 1969. gne-52842

Turšič Mateja, Jagrova 2, Vrhnika, ga-
rancijsko knjižico za avto KIA SEFIA SE-
DAN vin št. KNEFB2222Y5618705 za Li-
picer Janeza Steletova 2, Ljubljana.
gnv-53000

Vinko Silva, Levčeva ulica 16, Mengeš,
delovno knjižico, reg. št. 24422, serija D,
119267, izdala UE Ptuj. gnp-52806

YUCCA d.o.o., Cesta v Mestni log 88,
Ljubljana, vpisni list za čoln,
št. 02/03-4290/96, izdan 12. 7. 1996 pri
Upravi RS za pomorstvo Koper. gnm-53134

Zhu Xiangqiu, Iztokova 22, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 81579871. m-626

Zorko Petra, Badovinčeva 2, Laško, štu-
dentsko izkaznico, št. 81552832. m-612
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