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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Popravek

Št. 40370/01-21303 Ob-51030
V predhodnem razpisu (ZJN-1) za pri-

pravo in urejanje zemljišč ter izgradnjo in-
frastrukture Poslovna cona Jesenice, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 50 z dne
15. 6. 2001, Ob- 50520, se spremeni toč-
ka 3.2., ki se sedaj glasi:

3.2. vrsta: Poslovna cona Jesenice –
izgradnja infrastrukture:

– del industrijske ceste s kolesarsko
stezo,

– fekalna kanalizacija,
– del meteorne kanalizacije,
– del vodovoda,
– del javne razsvetljave,
– del kabelske kanalizacije,
– priključna cesta k mostu čez Savo,
vse skupaj v vrednosti 339 mio SIT (z

vključenim DDV).
Občina Jesenice

Št. 110-1/01 Ob-50938
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d .
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, 1000 Ljubljana, telefaks:
01/300-99-37, te. 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja AC odse-
ka Podtabor - Naklo za sklope: trasa,
regulacije, objekti in ostala dela:

I. izgradnja trase avtoceste - gradbena
dela: glavna trasa, razcep Podtabor, priklju-
ček Podtabor, priključek Zvirče, Deviacije,
1-2 Podbrezje–Zvirče, 1-4 Duplje–Pod-

brezje, 1-7 Bistrica–Žeje, gozdne in dosto-
pne poti; odvodnja: kanalizacija, glavna tra-
sa, razcep Podtabor, priključek Podtabor,
priključek Zvirče, priključek Zvirče, zadrže-
vanje in čiščenje voda; ograje za zaščito
proti hrupu; prometna oprema: horizontalna
signalizacija, vertikalna signalizacija, opre-
ma za vodenje, jeklene varnostne ograje,
ograje za zaščito pred živalmi; sistem za klic
v sili; zasaditve in hortikulturna ureditev;

II. izgradnja objektov - premostitveni ob-
jekti: podvoz 3-1 v priključku Podtabor -
“ključ v roke” razen temeljenja, podvoz 3-1a
v razcepu Podtabor - “ključ v roke” razen
temeljenja, podvoz 3-2 dev. poljske poti -
“ključ v roke” razen temeljenja, podvoz 3-3
dev. Duplje–Podbrezje - “ključ v roke” ra-
zen temeljenja, podvoz 3-4 deviacije Bistri-
ca–Žeje - “ključ v roke” razen temeljenja;
podporni in oporni zidovi: podporni zid 1 -
“ključ v roke” razen temeljenja, podporni
zid 2 - “ključ v roke” razen temeljenja, pod-
porni zid 3 - “ključ v roke” razen temeljenja;
rušenje premostitvenih objektov: rušenje
podvoza 3-1 v priključku Podtabor – “ključ
v roke”, rušenja viadukta v razcepu Podta-
bor – “ključ v roke”, rušenja podvoza na
cesti Duplje–Podbrezje – “ključ v roke”, ru-
šenje nadvoza na cesti Bistrica–Žeje – “ključ
v roke”, rušenje stanovanjskega objekta na
parc. št. 388 – “ključ v roke”, rušenje sta-
novanjskega objekta na parc. št. 383 –
“ključ v roke”, rušenje stanovanjskega ob-
jekta na parc. št. 1326 – “ključ v roke”;

III. prestavitve komunalnih vodov - presta-
vitve vodovodov; prestavitve električnih vo-
dov;, razsvetljava priključkov; prestavitve in za-
ščita telekomunikacijskih vodov; zaščita plino-
voda; regulacije: regulacija Tržiške Bistrice,
obnova Aljančičevega jezu na Tržiški Bistrici.

4. Kraj dobave: Podtabor–Naklo.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: v letu 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC Projekt
3. Gorenjska - Ljubljana, Mlekarska ul. 13,
4000 Kranj, Robert Oblak, univ. dipl.inž.
grad., tel. 04/28-088-06.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: v skladu s potrjenim Inve-
sticijskim programom se bodo navedena de-
la financirala iz lastnih sredstev DARS.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 6. 2001.

Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji DARS d.d.

Št. 402-04-47/01 Ob-51117
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nabava večjega šte-
vila (124) osebnih vozil različnih kate-
gorij.

4. Kraj dobave: različni kraji po Slo-
veniji.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: v roku 30 dni.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Servis skupnih služb Vlade Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana; Fran-
ci Kodela, tel. št.: 01/478-18-20.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročnik si pridržuje pra-
vico prilagoditi število kupljenih vozil glede
na razpoložljiva finančna sredstva .

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 18. 6. 2001.

Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije

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

Popravek
Ob-51039

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za opremo Sime-
trični multiprocesorski računalniški sistem,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 15. 6. 2001, Ob-50451, št. 3/01, se
15. točka pravilno glasi:

15. Merila pri ocenjevanju in vrednote-
nju ponudb: ponudniki, ki bodo ustrezali
vsem pogojem, bodo ocenjeni na podlagi
naslednjih meril:

– finančno poslovanje,
– poslovna uspešnost,
– tehnična podpora,
– kadrovska zasedba.



Stran 3810 / Št. 52 / 22. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(*) Število prejetih točk v vsaki kategoriji
točke 6 bo določeno na naslednji način:
ponujena lastnost se deli z vrednostjo inter-
vala. Ta številka, zaokrožena navzgor na ce-
lo število, je število intervalov. Prejeto števi-
lo točk ponujene lastnosti je produkt števila
intervalov in določenega števila točk na in-
terval (Točke/int.). Primer števila točk za 9
ponujenih procesorjev v kategoriji “Skupno
število procesorjev”, z vrednostjo intervala
1 procesor in s 5 točkami na interval: število
intervalov je 9/1 = 9, kar pomeni, da 9
procesorjev prejme 9 × 5 = 45 točk.

(**) Ocenjuje se ponujena lastnost in po-
nujena nadgradnja v časovnem okviru do
šest mesecev od dobave, če je ta nadgrad-
nja že vključena v ponujeno ceno. Ponu-
dnik, ki v tem okviru ne bo ponudil nadgrad-
nje, bo za to kategorijo ocenjen na podlagi
ponujene lastnosti.

(***) Pasovna širina bo ocenjena takole
(teoretična ali “peak”):

– kot širina podatkovnega vodila pri si-
stemih s skupnim vodilom,

– kot skupna pasovna širina enega pod-
sistema (“aggregate memory bandwidth”) pri
hierarhičnih sistemih (s to hitrostjo se ne da
dosegati celotnega RAM-a),

– kot skupna pasovna širina enega pod-
sistema (“aggregate memory bandwidth”) pri
gručah.

(****) Kazalec gručavosti (“clustering”)
je 1 deljeno s številom delov sistema. Za
hierarhične sisteme je kazalec gručavosti
enak 1.

Izbira najugodnejšega ponudnika
Ponudnik, ki bi dosegel največ točk od

1.630 možnih, bo pozvan k izvedbi naroči-
la. V primeru dveh ponudnikov z enakim
številom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel

večje število točk pri merilu št. 6 – Ponuje-
na tehnična ustreznost.

Ponudbe tujih družb se presojajo primer-
ljivo glede na predložene podatke in doku-
mente.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Ob-50855
Popravek

V objavi javnega razpisa za oddajo naro-
čila blaga po odprtem postopku za pogrez-
ne stebričke za zapiranje peš poti, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 40-41, z dne 25.5.
2001, Ob-48968 se spremeni:

1. v točki 6 “1. 7. 2001 do 31. 12.
2001“ se nadomesti z “15. 7. 2001 do
15. 9. 2001“

2. v točki 7.b “21. 6. 2001“ se nadome-
sti z “2. 7. 2001“
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3. v točki 8 “21. 6. 2001“ se nadomesti
z “2. 7. 2001“

4. v točki 9 “21. 6. 2001“ se nadomesti
z “2. 7. 2001“

5. v točki 15 se merila spremenijo in
pravilno glasijo:

“– cena 40,
– reference 30,
– rok dobave in vgradnje

(60 dni ali manj) 20,
– plačilni pogoji 10“.

Mestna občina Ljubljana

Popravek
Ob-50990

V javnem razpisu za oddajo javnega na-
ročila po odprtem postopku za dobavo bla-
ga: “Izdelava, dobava in montaža notranje
opreme za Lekarno Melje, Partizanska 39,
Maribor, po projektu iz razpisne dokumen-
tacije”, objavljen v Uradnem listu RS, št. 46
z dne 8. 6. 2001, Ob-49965 se 10. točka
pravilno glasi:

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica z menično izjavo v višini
1,000.000 SIT.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Št. 1 Ob-50783
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: program-
ska oprema za računalniško vodenje
obravnav varovancev v zavodu.

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

4. Kraj dobave: Dornava 128.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 7. 2001
do 31. 1. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za var-
stvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnar-
ja Dornava - referent za javna naročila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 13. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vpla-
čilu zneska v višini 8.000 SIT na ŽR 52400-
603-30549, davčna št. 30910854, s skli-
cem: 00-112000, namen nakazila: razpi-
sna dokumentacija. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti: dokazilo o
vplačilu (vsebovati mora polni naslov in dav-
čno številko plačnika) ter potrdilo o registra-
ciji, če ste zavezanec za DDV.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod dr. Marijana Borštnarja
Dornava, Dornava 128, 2252 Dornava, ad-
ministracija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 7. 2001 ob 12. uri v Zavodu,
konferenčna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 30 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): /

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:

– predložitev zahtevanih referenc pri iz-
delavi programske opreme na področju stro-
kovne obravnave posameznika v zdravstvu,
izobraževanju, vzgoji in sociali,

– predložitev zahtevanih referenc o iz-
kušnjah na področju izobraževanja upora-
bnikov programa,

– izjavo o vzdrževanju programske
opreme,

– izjavo o plačilnem roku,
– izjava o 6. mesečnem roku izvedbe od

sklenitve pogodbe,
– vse ostale dokumente predpisane v

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

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do 31.
8. 2001, ponudniki bodo obveščeni s pisnim
sklepom do 20. 7. 2001 o odločitvi.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava

Ob-50856
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Me-

stna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-

neta 1, 2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. sklop:
– avdio sistem
– video sistem
– interfonski sistem z izdelavo pro-

jektne dokumentacije in internim ožiče-
njem,

2. sklop: scenska razsvetljava z izde-
lavo projektne dokumentacije in inter-
nim ožičenjem,

3. sklop: odrske zavese in odrska tla.
(b) Če je predvidena oddajo sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba bo sprejemljiva, če bo oddana po
sklopih ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: Slovensko narodno gle-
dališče Maribor.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: september
2001–julij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Protech, d.d.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Ma-
ribor, tel. 02/23-00-100, faks 02/23-72-
555, pri Romani Goljat, tel. 02/23-00-185,
faks 02-23-72-555.

Pojasnila o vsebini razpisne dokumenta-
cije morajo ponudniki zahtevati v pisni obli-
ki, na katera bo naročnik pisno odgovoril
vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno  dokumentacijo:  do  dneva  od-
daje ponudbe med 8. in 10. uro vsak de-
lovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo ob predložitvi po-
trdila o vplačilu 5.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-64451.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Protech, d.d., Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2001 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe morajo ponudniki priložiti
bančno garancijo v višini 5% ponudbene
vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): po-
nudniki morajo predložiti pogodbo o sku-
pni izvedbi posla.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 10. 2001, 8. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno 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: 14. 6. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 35/2001 Ob-50880
1. Naročnik: Javni zavod Lekarna Breži-

ce, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice.
2. Naslov naročnika: Javni zavod Lekar-

na Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Bre-
žice, tel. 07/496-67-40, faks 07/496-67-
42.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža notranje opreme lekarne.

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

4. Kraj dobave: Lekarna v PTC Brežice,
Brežice, Trdinova 1.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10. do
15. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: računovodstvo
Lekarne Brežice, Pavla Jurkas.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 8. 2001
od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 51620-603-31294.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Lekarna Brežice, Černelče-
va 8, 8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2001, ob 12. uri, Lekarna
Brežice, v dežurni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti zahtevano menico z
menično izjavo v višini 10% od razpisane
vrednosti ponudbe za čas veljavnosti po-
nudbe.

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: zahtevani pogoji so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji in poleg za-
konsko določenih mora ponudnik izkazati,
da je že opremljal lekarne ter da v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega računa.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
ponudb, predvideni datum odločitve o spre-
jemu 14. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancijski rok, servis, refe-
rence in druge ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: samo na pisne zahteve bo naročnik
pisno odgovoril v najkrajšem možnem času.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001.

Javni zavod Lekarna Brežice

Št. 376/01 Ob-50881
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio

Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-20-997, faks
01/23-29-179.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 35 mm
filmska kamera, tonska, brezšumna, z
dodatno opremo in optiko.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za  en  sklop,  več  sklopov  ali  za  vse
skupaj: ponudbe se lahko nanašajo le na
celoto.

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

sprejemamo ponudbe v večih variantah.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava pred-
vidoma v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni zavod
FS Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana, tajništvo (Valerija Bižič), vse do-
datne informacije je možno dobiti pri Suzani
Zirkelbach na tel. 01/43-36-231 in Vladi-
mirju Peruničiču na tel. 01/23-20-997.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
osebno oziroma jo na željo ponudnika poš-
ljemo po pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT je potrebno naka-
zati na ŽR naročnika št. 50101-603-
400348. Razpisno dokumentacijo dvignete
s predložitvijo potrdila o plačilu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana, Zrinjskega 9, 1000
Ljubljana.

Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne
odpiraj – Ponudba” z navedbo predmeta
javnega naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 8. 2001 ob 12. uri v prostorih
Javnega zavoda FS Viba film na Zrinjskega
9, soba 202/II, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa je 30 dni po potrditvi fakture
s strani naročnika.

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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do podpisa pogodbe med naročnikom
in izbranim ponudnikom. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. 8.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 40 točk,
– tehnične prednosti: 25 točk,
– garancijska doba: 7 točk,

– pogarancijsko vzdrževanje: 7 točk,
– obv. v zvezi z rezer. deli: 5 točk,
– reference: 5 točk,
– plačilni pogoji: 5 točk,
– rok dobave: 3 točke,
– druge ugodnosti (izobr. oseb.): 3 toč-

ke.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 6. 2001.
FS Viba film Ljubljana

Št. 351-05-11/00 Ob-50902
Št. JN: 17/01 VV

1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-18-00, faks
01/478-18-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za klimatizacijo po-
slovnih prostorov Upravne enote Kranj.

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

4. Kraj dobave: lokacija Upravne enote
Kranj.

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

zaključka ali trajanje dobave: predviden
rok naročila je takoj po podpisu pogodbe;
predvideni rok začetka in dokončanja izved-
be naročila je 45 dni od naročila.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana – glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo pri-
jav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 7. 2001 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana – sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za odpravo napak v garancij-
skem roku.

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): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
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kona o javnih naročilih: ostali pogoji so
podrobneje podani v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena – do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene dobave v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstne dobave) -skupaj največ 23 točk;
3. finančna sposobnost ponudnika – 7 točk;
4. standard ISO 9001 – 7 točk; 5. splošni
garancijski rok – do 4,8 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Servis skupnih služb vlade

Št. 01/2001 Ob-50904
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod An-

tona Medveda, Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 26b,

1241 Kamnik, tel. 01/830-33-30, faks
01/839-13-27.

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

Opis in okvirne količine artiklov, ki so
predmet javnega razpisa, so navedeni v raz-
pisni dokumentaciji.

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

– sklop 1 – meso in mesni izdelki,
– sklop 2 – mleko in mlečni izdelki,
– sklop 3 – ribe in ribji izdelki,
– sklop 4 – jajca,
– sklop 5 – kruh in pekovsko pecivo,
– sklop 6 – slaščičarski izdelki in keksi,
– sklop 7 – žita, mlevski izdelki, testeni-

ne in zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8 – sveža zelenjava in suhe

stročnice,
– sklop 9 – zamrznjena in konzervirana

zelenjava in sadje,
– sklop 10 – sveže in suho sadje,
– sklop 11 – sadni sokovi,
– sklop 12 – ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko ponudijo vse blago v

celoti (sklopi od 1 do 12), ali blago posa-
meznega sklopa oziroma podsklopa v celo-
ti. Ponudniki ne morejo ponuditi posamez-
nega blaga oziroma posameznih artiklov iz
posameznega sklopa oziroma podsklopa.

4. Kraj dobave: blago bo potrebno do-
bavljati na naslednje lokacije:

– Vrtec Rožle, kuhinja, Novi trg 26b,
Kamnik,

– Vrtec Tinkara, kuhinja, Klavčičeva 1,
Kamnik,

– Vrtec Pestrna, kuhinja, Groharjeva 1,
Kamnik

– Vrtec Palček, kuhinja, Šmartno 13b,
Šmartno v Tuhinjski dolini.

5. 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.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 3. 9. 2001.

Naročnik bo z izbranim(-i) ponudni-
kom(-i) sklenil pogodbo za obdobje 12 me-
secev, z možnostjo podaljšanja za enako
obdobje.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vzgojno var-
stveni zavod Antona Medveda, Novi trg 26b,
1241 Kamnik, dodatne informacije: Jelka
Golob, tel. 01/830-33-30.

(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 delavnik med 12. in
14. uro.

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 5.000 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: 5.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50140-603-57086, sklicna številka:
1503967.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 17. 7. 2001, najkasneje do
13.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Vzgojno var-
stveni zavod Antona Medveda, Novi trg 26b,
1241 Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 7. 2001
ob 14. uri, na naslovu: Vzgojno varstveni
zavod Antona Medveda, Novi trg 26b, 1241
Kamnik.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo kot finančno zavarovanje za
resnost ponudbe predložiti bančno ga-
rancijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
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.

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

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 15. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, strokovna priporočila, fi-
nančno stanje ponudnika in celovitost po-
nudbe.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 60 točk, za
strokovna priporočila 24 točk, za finančno
stanje ponudnika 10 točk in za celovitost
ponudbe 6 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda Kamnik

Št. 1 Ob-50907
1. Naročnik: Osnovna šola Predoslje

Kranj.
2. Naslov naročnika: Predoslje 17a.

4000 Kranj, telefon 04/28-104-00, faks
04/28-104-04.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pre-
hrambni artikli za potrebe šolske ku-
hinje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dobavitelji lahko ponudijo vse artikle ali sa-
mo posamezno skupino, in sicer:

– kruh in pekovske izdelke,
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– sadje in zelenjavo,
– ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Predoslje

Kranj, Predoslje 17a, 4000 Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 9.
2001 do 31. 8. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Predoslje, Predoslje 17a,
4000 Kranj, telefon 04/28-104-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poo-
blastila in dokazila o vplačilu stroškov na
žiro račun šole, lahko pa ponudniki zahte-
vajo s predložitvijo dokazila o vplačilu stro-
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škov dokumentacije, da se jim dokumenta-
cija pošlje po pošti, po elektronski pošti ali
na disketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT na žiro račun
šole št. 51500-603-30122.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 7. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Predoslje, Pre-
doslje 17a, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 7. 2001 ob 8. na Osnovni šoli
Predoslje, Predoslje 17a, 4000 Kranj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: lastna
menica v vrednosti 5% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 ozi-
roma 45 dnevni rok plačila.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 20. 8.
2001, odločitev bo sprejeta predvidoma do
20. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 50 točk, celovitost ponudbe 20 točk,
boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30 dni 10
točk, dodatne ugodnosti 10 točk in referen-
ce 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Osnovna šola Predoslje Kranj

Št. 01/2001 Ob-50909
1. Naročnik: Zgodovinski arhiv Celje;
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 10, 3000 Celje, tel./faks
03/548-43-03.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup,
dobava in vgradnja opreme novih pro-
storov Zgodovinskega arhiva v Celju –
po sklopih.

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

– sklop 1: kovinski regali s sedmimi vme-
snimi policami – 484 tm regalov, kar skupaj
predstavlja 3388 tm polic (višina regala:
2,50 m in globina posamezne vmesne poli-
ce: 40 cm),

– sklop 2: kovinski predalnik za načrte –
5 kosov (dolžina: 115 cm, širina 80 cm in
višina 105 cm),

– sklop 3: knjižničarski voziček – 2 kosa
(dolžina ca.: 1 m, širina ca.: 60 cm in višina
ca.: 80 cm).

Sprejemljive so ponudbe za več sklo-
pov.

4. Kraj dobave: Teharska 1, Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek: 31.
avgusta 2001, zaključek: 15. septembra
2001

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Razvojni cen-
ter Inženiringi Celje, d.o.o., Teharska 40,
3000 Celje, Jurij Rovere, tel.
03/42-52-134, faks 03/42-52-120.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 7. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (vključu-
je DDV) z virmanom na TRR Razvojnega
centra Inženiringi Celje, d.o.o., št.:
02234-0015388419, pri NLB, enota
Celje.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Razvojni center Inženiringi Ce-
lje, d.o.o., Teharska 40, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. julij 2001 ob 10. uri, v sejni sobi Raz-
vojnega centra Inženiringi Celje, d.o.o., Te-
harska 40, 3000 Celje.

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 (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: do 30. septembra 2001, datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 15. avgust
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Razvojni center
Inženiringi Celje, d.o.o.

Št. 3-JN/01 Ob-50928
1. Naročnik: Občina Ribnica na Pohorju.
2. Naslov naročnika: Občina Ribnica

na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364
Ribnica na Pohorju, faks: 02/888-0-558,
e-meil: marija.sgerm@siol.net, tel:
02/888-05-56.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vzdrže-
vanje lokalnih cest na območju občine
Ribnica na Pohorju za leta 2001 do
2002.

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

4. Kraj dobave: Občina Ribnica na Po-
horju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od leta 2001
do 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ribni-
ca na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364
Ribnica na Pohorju, Franc Turjak.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.710 SIT na ŽR
51860-630-26000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 7. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: uprava občine Ribnica na Po-
horju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica
na Pohorju.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čateni kuverti in označene skladno z navo-
dili iz razpisne dokumentacije. Ostale po-
drobnosti bodo razvidne iz razpisne doku-
mentacije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 7. 2001 ob 9. uri na upravi Obči-
ne Ribnica na Pohorju, Ribnica na Pohorju
1, 2364 Ribnica na Pohorju, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik je dolžan predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti in bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti (po-
drobneje opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS.

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
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 15. dneh po javnem
odpiranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001.

Občina Ribnica na Pohorju

Št. 601-3/01 Ob-51015
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Tišina 4, 9251 Ti-

šina; telefon: 02/539-17-10, telefaks:
02/539-17-11.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
kuhinje v Osnovni šoli Tišina.

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola Tišina, Ti-
šina 4, 9251 Tišina.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek:
31. 7. 2001; konec: 31. 8. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, Mateja Kri-
zmanič-Telkeš in Klaudija Šadl tel.:
02/539-17-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 25. 6. 2001
dalje med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT (19% DDV je
vključen v ceno) z virmanom na ŽR
51900-630-76022, vendar ne prej kot 8
dni pred prevzemom razpisne dokumenta-
cije. Ob prevzemu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti kopijo virmana in pi-
sno vse podatke potrebne za izstavitev ra-
čuna (točen naziv, naslov, davčno št. ).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 7. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
občine Tišina, Tišina 4.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo vsaj
do 3. 8. 2001.

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 2. 8. 2001, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 23. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
plačilni pogoji - odlog plačila, kakovost, ga-
rancijska doba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Tišina

Ob-51017
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.slavicaj@si-
ol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
rovokopača Fermec 860.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki se lahko potegujejo
samo za celotno naročilo.

4. Kraj dobave: Vrhnika, Pot na Tojnice
40.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja dobave: avgust 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunalno po-
djetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360
Vrhnika, Zalaznik Frančišek.

(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: 10.000 SIT z virmanom na
račun št. 50110-601-29177ali na blagajni
podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 7. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Vrhnika
d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj“
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 7. 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 10% vrednosti ponud-
be, za čas veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čeno 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): 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: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Naročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel predvidoma v 10 dneh.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 6. 2001.

Komunalno podjetje Vrhnika d.d.

Št. 4348/01 Ob-51025
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zimska

mehanizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 – tovorno vozilo s posipalom
soli in čelnim plugom,

– sklop 2 – tovorno vozilo s posipalom
soli, čelnim in bočnim plugom,

– sklop 3 – tovorno vozilo s posipalom
soli,

– sklop 4 – tovorno vozilo,
– sklop 5 – posipalo soli za vgradnjo na

šasijo delovnega vozila,
– sklop 6 – posipalo soli za montažo na

zabojnik tovornega vozila,
– sklop 7 – čelni plug,
– sklop 8 – merilec slanosti.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sk-

lop, za več sklopov ali za vse sklope skupaj.
4. Kraj dobave: Poslovne enote – AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: avgust 2001
do november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., Komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 1.500 SIT, plačilo
mora biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1117 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 7. 2001 ob 9. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene cene. Veljavnost bančne ga-
rancije mora biti najmanj 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira naročilo iz lastnih sredstev. Pla-
čilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec,

– več ponudnikov lahko nastopi skupno
kot skupni izvajalec (joint venture), z naved-
bo in pisnim pooblastilom vodilnemu par-
tnerju pri skupnem nastopu.

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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
24. 9. 2001, datum odločitve do 10. 8.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni po-
goji, kakovost blaga in druge ugodnosti, te-
ža in način uporabe meril je podan v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Ob-51027
1. Naročnik: VVZ Manko Golar Gornja

Radgona.
2. Naslov naročnika: 9250 Gornja Rad-

gona; vvz.manko.golar@email.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-

na nabava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. kruh in mlevski izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. meso in mesni izdelki,
4. sveže sadje in kompoti,
5. zelenjava in vrtnine,
6. drobni prehrambeni izdelki.
4. Kraj dobave: Gornja Radgona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: VVZ Manko
Golar Gornja Radgona, Kocljeva 2, 9250
Gornja Radgona – v tajništvu vrtca, dodat-
na pojasnila in informacije glede živil ponu-
dniki dobijo pri Agati Geder (vodja kuhinje)
in ravnateljici Bredi Forjanič; telefon
02/561-1274.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 7. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko razpisni
ponudniki dvignejo v tajništvu vrtca od 26. 6.
2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na ŽR vrtca št.
51910-603-30741 (predložiti potrdilo o
plačilu dokumentacije).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: VVZ Manko Golar, Kocljeva 2,
9250 Gornja Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih
VVZ Manko Golar Gornja Radgona, Koclje-
va 4, 9250 Gornja Radgona.

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

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

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

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

1. je registriran pri pristojnem orga-
nu države, v kateri ima sedež, ponudnik
priloži izpis iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma obrtno dovoljenje za samo-
stojne podjetnike, za kmete pa odločbo o
priznanju statusa kmeta;

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

3. da mu ni bila v zadnjih 5 letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano s po-
slovanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila – ponudnik priloži po-
trdilo pristojnega sodišča (pravne osebe in
samostojni podjetniki);

4. da ima poravnane davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve – ponudnik
predloži potrdilo davčnega urada (DURS);

5. da ima veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne-
ga naročila – ponudnik priloži dokazilo
pristojnega organa, ki vodi evidenco izda-
nih dovoljenj za opravljanje določene de-
javnosti;

6. da je finančno in poslovno spo-
soben – ponudnik pravna oseba priloži BON
1 in BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru da
ima odprt račun pri poslovni banki mnenje
oziroma izkaze o poslovanju, izdanega naj-

več 30 dni pred zaključkom razpisnega ro-
ka; samostojni podjetnik priloži davčno na-
poved z bilanco stanja in bilanco uspeha za
preteklo leto; kmetje priložijo potrdilo o ka-
tasterskem dohodku;

7. da razpolaga z zadostnimi tehnič-
nimi zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpol-
ni razpisni obrazec;

8. da je navedel točne podatke gle-
de obveznih pogojev – ponudnik izpolni,
žigosa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena 80%,
2. plačilni rok 10%,
3. reference 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 6. 2001.
VVZ Manko Golar Gornja Radgona

Št. 0512/3-308/57-01 Ob-51056
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel.01/432-5125, faks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nadgrad-
nja avtomatske tračne knjižnice:

Zap. Predmet Količina
št.

1. Prestavitev obstoječe
knjižnice 1

2. Vgradnja dodatnega okvira
(drive unit frame) s kap. vsaj
200 kaset 1

3. Vgradnja dodatnih tračnih
pogonov vrste
Magstar 3590-B1 A 2

4. Nadgradnja obst. pogonov
3590-B1 A
za uporabo kaset s pov.dolžino 2

5. Kasete s povečano dolžino
(kapaciteta 20 GB) 120

6. Kasete s standardno dolžino
(kapaciteta 10 GB) 90

7. Šolanje 7

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

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
varianto ponudbo, drugih variant ponudbe
naročnik ne bo upošteval.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave in instalaci-
je: razpisano opremo mora izbrani ponu-
dnik dobaviti in instalirati najkasneje v 60
dneh od podpisa pogodbe. Predvideni da-
tum podpisa pogodbe je 1. 9. 2001.

7. (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-
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na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Boštjan Rihar, tel.
01/472-40-89.

(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, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284  (Ministrstvo  za  no-
tranje zadeve), sklicna številka:
2817116-2401002-30805701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 17. 7. 2001, najkasneje
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
17. 7. 2001 ob 11. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
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 opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

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

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

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 1. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, vzdrževanje in servisira-
nje, kadrovska zasedba, reference in finan-
čno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 52 točk, za
vzdrževanje in servisiranje je 16 točk, za
kadrovsko zasedbo je 16 točk, za referen-
ce je 8 točk in za finančno stanje ponudnika
je 8 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 38/2001 Ob-51108
1. Naročnik: Kmetijska in gospodinjska

šola Šentjur.
2. Naslov naročnika: Cesta na kme-

tijsko šolo 9, 3230 Šentjur, tel.
03/574-33-92, faks 03/574-33-92,
e-mail:kmet-gos.sentjur@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po skupinah blaga oziroma
sklopih.

(b) 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, in sicer za
posamezne sklope ali za vse skupaj:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso,
3. mesni izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. kruh, pekovsko pecivo,
7. mlinski izdelki,
8. brezalkoholna pijača,
9. sladkarije,
10. sveže sadje in zelenjava,
11. zamrznjeno in konservirano sadje ter

zelenjava,
12. špecerija –ostalo prehrambeno bla-

go.
V skladu z razpisno dokumentacijo si

naročnik pridržuje pravico, da za posamez-
no skupino izbere več najugodnejših po-
nudnikov.

4. Kraj dobave: Kmetijska in gospodinj-
ska šola Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9,
3230 Šentjur.

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

6. Datum začetka in predvideni da-
tum zaključka ali trajanje dobave: zače-
tek 1. 9. 2001 in zaključek 1. 9. 2004.
Pogodba za dobavo blaga se sklene za
vsako leto posebej.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: dodatne informacije Kmetijska in gospo-
dinjska šola Šentjur, Cesta na kmetijsko šo-
lo 9, 3230 Šentjur, Teja Fajs.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
25. 7. 2001 med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro
račun Kmetijske in gospodinjske šole
Šentjur, številka 50770-603-37310, sklic
00 10-10-2001 (DDV je vključen).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 7. 2001 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kmetijska in gospodinjska šola
Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230
Šentjur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. avgust 2001 ob 10. uri, Kmetijska in
gospodinjska šola Šentjur, Cesta na kmetij-
sko šolo 9, 3230 Šentjur.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali denarni depozit.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi o izvrševanju proračuna. Pla-
čilo dobavljenega blaga s 15-dnevnim zbir-
nikom in 30 dni po izstavitvi računa.

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

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

– da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokira-
nega ŽR,

– da zagotavlja zahtevane količine
blaga,

– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da dostavlja blago fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da ima organizirano kontrolo kakovosti

blaga,
– reference.
Pogoji so razčlenjeni v razpisni doku-

mentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 60 dni po odpiranju ponudb;
naročnik bo odločil o izbiri najugodnejših
ponudnikov predvidoma v 15 dneh po od-
piranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna skupna vrednost blaga v skupini ozi-
roma sklopu.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: Kmetijska in gospodinjska šola
Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230
Šentjur.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Kmetijska in gospodinjska šola
Šentjur
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-51139

V javnem razpisu za oddajo naročila grad-
nje po odprtem postopku za adaptacijo ob-
stoječe stavbe Osnovne šole Prevole, ob-
javljenim v Uradnem listu RS, št. 50 z dne
15. 6. 2001, Ob-50666, se 2. in 7. točka
delno popravita, in sicer:

– pod 2. točko se spremeni naslov
e-maila, ki se pravilno glasi: obcina.zuzem-
berk@siol.net

– pod 7. točko se pravilni naslov glasi:
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk, Darko Pucelj.

Občina Žužemberk

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 110-1/00 Ob-50939
V Uradnem listu RS. št. 27 z dne 13. 4.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za AC Celje – Ljubljana, odsek
7: Blagovica – Šentjakob; izgradnja čel-
ne CP Kompolje v km AC 6.4+60
(Ob-46759).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/2000) podaljšujemo rok za predloži-
tev ponudb in datum odpiranja ponudb na
29. 6. 2001. Kraj in ura predložitve in odpi-
ranja ponudb ostaneta nespremenjena.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 51/2001-25 Ob-50900
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ce-

sta 5, 6257 Pivka, faks 05/721-01-02,
elektronski naslov: sprejem@pivka.si, tel.
05/721-01-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: kanaliza-
cija Zagorje – kanali Aa,Ab,Ac in čistilna
naprava.

3. (b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemlji-
vost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

3. (c) Podatki o namenu naročila, ka-
dar vključuje izdelavo projektov: projektna
dokumentacija je izdelana.

4. Kraj izvedbe: Zagorje pri Pivki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del: september 2001, dokončanje del
120 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo

in dodatne informacije: Občina Pivka, Ko-
lodvorska 5, 6257 Pivka, tel. 05/721-01-00,
faks 05/721-01-02, kontaktna oseba: Čeli-
goj Ivan in Šabec Ludvika.

7. (b) Čas v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti osebno v taj-
ništvu občine vsak delovni dan do 2. 8.
2001 med 8. in 11. uro, s predložitvijo po-
trdila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije, na zahtevo ponudni-
ka pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške razmnoževa-
nja razpisne dokumentacije v višini 15.000
SIT (v ceni je vključen DDV) je potrebno
nakazati na žiro račun Občine Pivka, št.
52200-630-61033, s pripisom Kanalizaci-
ja Zagorje – razpisna dokumentacija.

8.(a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka, 2. 8. 2001
do 11. ure.

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvor-
ska cesta 5, 6257 Pivka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2001 ob 13.15, v sejni sobi Občine
Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti ponuje-
nih del in veljavnostjo 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 32/2001) – 60 dni.

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

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

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

– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del,

– da je sposoben razpisano delo izvesti
v zahtevanem roku – štirih mesecih,

– da so ponudbene cene fiksne do kon-
ca izvedbe del,

– da bo razpisana dela izvedel v skladu z
zakonom o graditvi objektov,

– da daje garancijo za gradbena dela in
rosfry opremo 5 let, za hidromehansko
opremo čistilne naprave pa garancijo enako
garanciji proizvajalca, upoštevajoč od zapi-
sniško opravljenega prevzema del,

– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za dobro iz-
vedbo del v višini 10% pogodbene vre-
dnosti,

– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijski dobi v višini 10% pogod-
bene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 20. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (70 točk),
2. reference ponudnika (5 točk),
3. daljši garancijski rok (10 točk),
4. ugodnejši plačilni pogoji (15 točk).
Največje število točk, ki jih ponudnik lah-

ko dobi je 100 točk. Točkovanje se bo izvr-
šilo po priloženi specifikaciji:

Št. Merilo Št. točk

1 Ponudbena cena najnižja 70
druga najnižja 65
tretja najnižja 60
ostale 50

2 Reference ponudnika Izvedba dveh čistilnih naprav
in kanalizacij podobnega obsega
v zadnjih treh letih 5
Izvedba ene čistilne naprave in
kanalizacije podobnega obsega
v zadnjih treh letih 2
ostalo 0

3 Daljši garancijski rok 8–10 let za vsa dela 10
5–8 let za vsa dela 5
V skladu s pogoji 0

4 Ugodnejši plačilni pogoji 90 dni 15
75 dni 10
V skladu s pogoji 0

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2001.

Občina Pivka

Št. 51/2001-25 Ob-50901
1. Naročnik: Občina Pivka.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ce-

sta 5, 6257 Pivka, faks 05/721-01-02,
elektronski naslov: sprejem@pivka.si, tel.
05/721-01-00.

3. (a) Opis in obseg gradnje: meteor-
na kanalizacija Čepno.

3. (b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemlji-
vost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

3. (c) Podatki o namenu naročila, ka-
dar vključuje izdelavo projektov: projektna
dokumentacija je izdelana.
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4. Kraj izvedbe: Čepno pri Pivki.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek del: september 2001, dokončanje del
60 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Piv-
ka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, tel.
05/721-01-00, faks 05/721-01-02,
kontaktna oseba: Čeligoj Ivan in Šabec
Ludvika.

7. (b) Čas v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti osebno v taj-
ništvu občine vsak delovni dan do 2 .8.
2001 med 8. in 11. uro, s predložitvijo po-
trdila o plačanih stroških razmnoževanja raz-
pisne dokumentacije, na zahtevo ponudni-
ka pa tudi po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačanih stroških razmnoževanja
razpisne dokumentacije.

7. (c) Znesek  in  način  plačila  za
razpisno  dokumentacijo:  stroške  raz-
množevanja  razpisne  dokumentacije  v
višini 5.000 SIT (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na žiro račun Občine
Pivka, št. 52200-630-61033, s pripisom
Kanalizacija Čepno – razpisna dokumen-
tacija.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do četrtka, 2. 8. 2001
do 11. ure.

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvor-
ska cesta 5, 6257 Pivka.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 8. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka.

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

nih del in veljavnostjo 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 32/2001) – 60 dni.

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

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

– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del,

– da je sposoben razpisano delo izvesti
v zahtevanem roku – dveh mesecih,

– da so ponudbene cene fiksne do kon-
ca izvedbe del,

– da bo razpisana dela izvedel v skladu z
zakonom o graditvi objektov,

– da daje garancijo 5 let,
– da bo dostavil naročniku ob podpisu

pogodbe bančno garancijo za dobro izved-
bo del v višini 10% pogodbene vrednosti,

– da bo dostavil naročniku ob podpisu
pogodbe bančno garancijo za odpravo na-
pak v garancijski dobi v višini 10% pogod-
bene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 20. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena (70 točk),
2. reference ponudnika (5 točk),
3. daljši garancijski rok (10 točk),
4. ugodnejši plačilni pogoji (15 točk).
Največje število točk, ki jih ponudnik lah-

ko dobi je 100 točk. Točkovanje se bo izvr-
šilo po priloženi spesifikaciji:

Št. Merilo Št. točk

1 Ponudbena cena najnižja 70
druga najnižja 65
tretja najnižja 60
ostale 50

2 Reference ponudnika Izvedba dveh kanalizacij
podobnega obsega
v zadnjih treh letih 5
Izvedba ene kanalizacije
podobnega obsega
v zadnjih treh letih 2
ostalo 0

3 Daljši garancijski rok 8–10 let za vsa dela 10
5–8 let za vsa dela 5
V skladu s pogoji 0

4 Ugodnejši plačilni pogoji 90 dni 15
75 dni 10
V skladu s pogoji 0

16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 14. 6. 2001.

Občina Pivka

Št. 34403-00001/2001 Ob-50805
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 9, 3000 Celje, tel. 42-65-800, faks
42-65-802.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
in semaforizacija križišča na Kidričevi
ulici v Celju:

– gradbena preureditev,
– elektromontažna dela za semaforizaci-

jo in cestno razsvetljavo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivih
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik predvideva tudi odda-
jo naročila za posamezna sklopa del.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: naročilo zaje-
ma tudi izdelavo geodetskih posnetkov in
izdelavo PID.

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanje ali čas izvedbe: pričetek del
predvidoma do 5. 8. 2001, rok dokončanja
do 15. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Komunalna direk-
cija, Prešernova 27, 3000 Celje, Jože Za-
ložnik, gr. inž.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 10. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (z DDV) na žiro
račun Mestne občine Celje, Komunalne di-
rekcije, številka: 50700-630-9010105.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 7. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Komunalne direkcije,
Prešernova 27/II, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 7. 2001 ob 9. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok je 60 dni od opravljenega dela.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, datum
določitve o sprejemu ponudbe je 15 dni od
odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– reference 10%,
– roki izvedbe 10%,
– celovitost ponudbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 6. 2001.
Mestna občina Celje

Št. 005-5/01-133 Ob-50806
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,

3230 Šentjur, faks 03/574-34-46.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

čistilne naprave velikosti 500 PE z vtoč-
no in iztočno kanalizacijo za območje
ZN Dramlje.

(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: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
strnjenem naselju Dramlje v Občini Šentjur
pri Celju.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali časa izvedbe: september
2001–november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Občina Šen-
tjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba Tadeja Zorič, tel.
03/747-13-25, faks 03/574-34-46.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
26. 6. 2001 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na ŽR št. 50770-630-10243,
Občina Šentjur pri Celju, namen nakazila:
razpisna dokumentacija – čistilna naprava
Dramlje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 6. 8. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Me-
stni trg 10, Šentjur, II. nadstropje, soba št.
37 – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 8. 2001 ob 12. uri,
v sejni sobi Občine Šentjur pri Celju, Mestni
trg 10, soba št. 48; II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti raz-
pisanih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lah-
ko angažira podizvajalce pod pogoji iz raz-
pisne 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: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik prilo-
žiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva oddaje
ponudbe; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 20. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbena cena 70%, reference 10%, rok
izvedbe 10% in garancija 10%. Merila so
podrobneje opisana v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po

predhodnem dogovoru, pri Petru Ograjen-
šku, tel. 03/747-13-24 in Tadeji Zorič, tel.
03/747-13-25.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 6. 2001.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 351-01-10/01 Ob-50807
1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 4,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
I. faze komunalne opreme “ZN Poljane“
v Postojni.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek septem-
bra do konca novembra 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Postojna, Oddelek za okolje,
prostor in urbanistično načrtovanje, Ljub-
ljanska 4, 6230 Postojna, kont. oseba Zora
Obreza, tel. 05/72-80-784.

(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: 10.000 SIT s položnico na
račun št. 52200-630-61215, Občina Po-
stojna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Postojna, Tajništvo,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna, v zapečateni
kuverti s pripisom “Ne odpiraj - ponudba,
komunalna oprema ZN Poljane“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7.2001 ob 12. uri, Postojna, Trg
padlih borcev 5, sejna soba.

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

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: 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 (ZJN-1,
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 ZJN-1:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
predložiti k ponudbi dokumentacijo in doka-
zila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.

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

30 dni od odpiranja ponudb, datum odloči-
tve o izbiri izvajalca predvidoma do 3. 8.
2001.

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

– ponudbena cena – 60 točk,
– način plačil in fiksnost cen – 10 točk,
– rok izvedbe – 20 točk,
– reference in druge ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega, ali odsto-
piti od pogodbe, v kolikor se izkaže, da ne
more zagotoviti sredstev za pokritje pogod-
benega zneska. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do odškodnine iz tega na-
slova.

17. Datum in št. objave predhodnega
razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Občina Postojna

Št. 30406-0010/01 Ob-50808
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Naslov naročnika: Občina Rogaška

Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, tel. 03/81-81-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Drevenik – Okros.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Drevenik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok pričetka del
15. 8. 2001, rok končanja del 15. 10.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
ška Slatina, oddelek za okolje in prostor,
Marjan Ungar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 12. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na ŽR Občine Ro-
gaška Slatina, št. 50730-630-10217, v vi-
šini 10.000 SIT, s pripisom za razpisno do-
kumentacijo – vodovod.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
št. 11, Občina Rogaška Slatina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v vrednosti 3% razpisne vre-
dnosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60
dneh po potrditvi situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pre-
dložiti morajo pravni akt o skupni izvedbi
naročila z natančno opredelitvijo odgovor-
nosti posameznih izvajalcev za izvedbo na-
ročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41., 42. in 43
členu Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2001. Predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 30. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 90%, garancija 5%, finančna
usposobljenost 5%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 6. 2001.

Občina Rogaška Slatina

Št. 41/G Ob-50850
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: finaliza-
cija poslovnih prostorov za pošto v Rad-
vanju.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava Pošte
Slovenije, d.o.o. Nabavna služba Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, oseba za informacije
Peter Hometer.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT,
za razpisno dokumentacijo Radvanje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Uprava Pošte Slovenije,d.o.o.
nabavna služba, Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7. 2001 ob 12. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80 %

pogodbene obveznosti po posameznih situ-
acijah; 20 % po končni situaciji, ki se izstavi
po pridobljenem uporabnem dovoljenju. Pla-
čilo v 60 dneh po prejemu 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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: da ni proti ponudniku uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
da mu ni bila v zadnjih petih letih pred objavo
naročila, izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila; da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi v RS;
da so čisti prihodki od prodaje enaki ali večji
od petkratne vrednosti ponudbe na katero
se prijavlja; če izkazana izguba iz naslova
poslovanja v preteklem letu (Obrazec BON I
III/7), presega 5 % skupnih prihodkov, da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi; da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne doku-
mentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 8. 2001, predvi-
deni datum odločitve 10. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 13. 7. 2001
ob 10. uri v Gradbeni službi Uprave Pošte
Slovenije, d.o.o. Maribor.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001.

Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. 353-03/99 Ob-50887
1. Naročnik: Občina Logatec.
2. Naslov naročnika: Občina Logatec,

Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.
01/754-12-70, faks 01/754-29-30.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija in sanacija obstoječe komunal-
ne deponije Ostri vrh.

(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.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: komunalna deponija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september
2001–november 2002.

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

cijo in dodatne informacije: Občina Loga-
tec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Dar-
ja Mlinar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 50110-630-810342, s pripi-
som – komunalna deponija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 24. 7. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Logatec.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% razpisa-
ne vrednosti javnega naročila z veljavnostjo
30 dni po izdaji sklepa o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 60 dni in največ 90 dni od prejema
situacije.

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

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: veljavnost ponudbe 60
dni od datuma odpiranja ponudb, obvestilo
o oddaji naročila do 24. 8. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka predhodnega
razpisa: ga ni bilo.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Občina Logatec

Ob-50888
1. Naročnik: Fakulteta za družbene ve-

de, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Fakulteta za

družbene vede, Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljub-
ljana, faks 01/58-05-102.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prizidka raziskovalnega inštituta FDV.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek takoj po
podpisu pogodbe predvidoma 20. 8. 2001,
dokončanje 14. 12. 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokainvest
d.o.o. - tajništvo, Kapucinski trg 7, 4220
Škofja Loka pri Nataši Jelovčan, dodatne
informacije Govekar Vili, tel. 041/726-056.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 26. 6. 2001 do
6. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vrednost razpisne doku-
mentacije v višini 25.000 SIT je treba naka-
zati na transakcijski račun podjetja Lokain-
vest d.o.o. 07000 - 0000030645.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: tajništvo dekanata Fakultete
za družbene vede, Kardeljeva pl. 5,1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 7. 2001 ob 10.30 v sejni sobi
dekana na Fakulteti za družbene vede, Kar-
deljeva pl. 5, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): izva-
jalska pogodba z glavnim izvajalcem.

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 določili razpi-
snih pogojev iz razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 1. 9. 2001, predviden rok za odločitev
31. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: 60%
ponudbena cena,15% garancijski roki, po-
trjene reference s področja izvedbe del
15%, rok izvedbe 10% .

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: projektna dokumentacija je na raz-
polago na podjetju Lokainvest d.o.o., Ka-
pucinski trg 7, 4220 Škofja Loka (obvezna
predhodna najava). Ogled lokacije je mo-
žen 9. 7. 2001 ob 10. uri s pričetkom v
sejni sobi dekana fakultete FDV, Kardeljeva
ploščad 5, Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Fakulteta za družbene vede

Št. 2060/01 Ob-50899
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, telefon: 01/4315-255,
telefaks: 01/4324-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
optične povezave po DV 20 kV Koče-

vje-Črnomelj z izdelavo projektne doku-
mentacije:

– izdelava PGD in PZI,
– dobava SOK, obešalnega in spoj-

nega materiala,
– montaža SOK, obešalnega in spoj-

nega materiala,
– dobava uvodnih kablov in končne

kabelske opreme,
– montaža uvodnih kablov in končne

kabelske opreme ter kabelskih spojk z
meritvami kabelskega sistema.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora biti celovita, eventu-
alnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: namen naro-
čila je izvedba razpisanih del po sistemu
“ključ v roke“.

4. Kraj izvedbe: DV 20 kV Kočevje-Čr-
nomelj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je meseca avgusta 2001, in sicer
bo izvajalec pričel z deli najkasneje 10 dni
po podpisu pogodbe, z njih pripravo pa ta-
koj, ter jih dokončal predvidoma v roku 3
mesecev po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/4315-255 v sobi št. 16 na naslovu Elek-
tro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI,1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 6. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 50.000 SIT (vklju-
čeno z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št.: 50102-601-90004, sklic na št.:
007991-276 z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 6. 8. 2001 do 10.
ure, ponudbe po tem roku ne bodo upošte-
vane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 26/01 -
Ponudba za izvedbo optične povezave po
DV 20 kV Kočevje-Črnomelj z izdelavo pro-
jektne dokumentacije - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 8.
2001 ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VII. nadstropje v Ljubljani.

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

dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 45
dni.

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

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

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
♣ izpis registracije ponudnika pri pristoj-

nem organu, ki ni starejši od 90 dni,
♣ veljavno odločbo-dovoljenje upravne-

ga organa za upravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,

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

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni

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

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

– izjava banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 10 % pogodbene vrednosti (po pre-
dloženem vzorcu v RD),

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

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

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

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij, zagotovitvi garancij in ser-
visiranju,

– izjavo ponudnika, da razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi
pravicami v zvezi s ponudbo,

– pogodbo s podizvajalcem, oziroma po-
godbo o skupnem nastopanju, če ponudnik
zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v
obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
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realizaciji naročila, da je ponudnik pravoča-
sno in pravilno poravnal svoje zapadle ob-
veznosti do njih,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti ka-
drov ter zadostni tehnični opremljenosti po-
nudnika, oziroma njegovega podizvajalca,
potrebni za izvedbo naročila,

– terminski plan montaže SOK na DV 20
kV Kočevje-Črnomelj,

– izjavo ponudnika, s katero zagotavlja,
da je seznanjen in soglaša s pogoji montaže
(po predloženem vzorcu v RD)

– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumen-

tov se upošteva datum odpiranja po-
nudb.Pridobitev dokumentov pod oznako ♣
velja tudi za eventuelnega podizvajalca in
morajo biti predloženi v originalu ali notar-
sko overjene fotokopije, ustrezno žigosani
in podpisani.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je maks 45 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena vrednost (70 % de-

lež),
– reference ponudnika, oziroma njego-

vega podizvajalca za izdelavo PGD, dobavo
in montažo (10 % delež),

– rok izvedbe (7 % delež),
– rok plačila (5 % delež),
– sodelovanje naročnika pri montaži (5 %

delež),
– certifikat ponudnika kakovosti ISO raz-

reda 9000 (3 % delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 30. 7. 2001.

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

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

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 351-05-21/01 Ob-50912
Št. 19/01

1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana, tel. št.: 01/478-18-00, faks št.:
01/478-18-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
pritličja in kuhinje v hotelu Kokra na Br-
du pri Kranju.

(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: Hotel Kokra na Brdu pri
Kranju.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v avgustu in
septembru oziroma 45 dni po podpisu po-
godbe.

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

cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana - glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 9.
do 11. ure, do poteka roka za oddajo pri-
jav-ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka računa
50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 7. 2001 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in garanci-
ja za odpravo napak v garancijskem roku.

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): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

gradnje oziroma storitve v zvezi z dejav-
nostjo, ki je predmet javnega naročila (isto-
vrstna dela) - skupaj največ 23 točk;

3. finančna sposobnost ponudnika - 5
točk; certifikat SIST EN ISO 9000 - 5 točk;

4. splošni garancijski rok - do 4,8 točke.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Duša Škulj, tel. št.: 01/478-18-32.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 6. 2001.
Servis skupnih služb vlade

Št. 01/321258 Ob-50914
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, tel.
306-24-03, faks 306-24-07.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
pri rekonstrukciji stavbe MOL – Poljan-
ska 28 v Ljubljani.

(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: Poljanska 28, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, 90 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, OF – Služba
za javna naročila, Dalmatinova 1, soba 104,
I. nadstr., Ljubljana, Cvetka Erzin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 6. 2001
dalje, od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR
50100-630-810108, sklic na št. 00-121.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do 12.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, OF, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, soba 104, I. nadstr., Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 7. 2001 ob 13. uri, Mestna občina Ljub-
ljana, Mestna uprava, OF – Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, soba 104/I.

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 (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: v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 01/321258 Ob-50917
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, tel.
306-24-04, faks 306-24-07.

(a) Opis in obseg gradnje: zamenjava
dvigal, menjava oken v pritličju in obnova
avle na Adamič Lundrovem nabrežju 2 v
Ljubljani.

(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, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe, 100 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ljubljana, Mestna uprava, OF – Služba
za javna naročila, Dalmatinova 1, soba 104,
I. nadstr., Ljubljana, Alenka MIhelčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 6. 2001
dalje, od 9. do 13. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR
50100-630-810108, sklic na št.
00-121-10203.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Me-
stna uprava, OF, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, soba 104, I. nadstr., Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 7. 2001 ob 10. uri, Mestna občina Ljub-
ljana, Dalmatinova 1, soba 104/I. nadstr.,
Ljubljana.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Ob-50916
1. Naročnik: SŽ – Železniški zdravstve-

ni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Celovška 4, 1000

Ljubljana, tel. 01/291-22-88, telefaks
01/433-32-04.

3. (a) Opis in obseg gradnje: mizarska
dela – oprema ambulantnih prostorov.

(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: SŽ – Železniški zdrav-
stveni dom Ljubljana, Celovška 4 in njegove
podružnice v Ljubljani, Zidanem mestu, na

Jesenicah, v Novi Gorici, Postojni, Pivki in
Novem mestu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju enega leta po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SŽ – Zdrav-
stveni dom Ljubljana, Celovška 4, 1000
Ljubljana, vložišče, pritličje, soba št. 5. Do-
datne informacije se dobijo samo na pisno
zahtevo po faksu št. 01/433-32-04. Kon-
taktna oseba za dodatne informacije je Mar-
jan Babnik.

(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 SŽ – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana, št. 50104-603-52331 s sklicem
na št. 01-01. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni SŽ – Železniškega zdravstvenega do-
ma Ljubljana, Celovška 4. Znesek plačila
razpisne dokumentacije vključuje 19% da-
vek na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: do 16. 7.
2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti, na naslov: SŽ – Že-
lezniški zdravstveni dom Ljubljana, Celov-
ška 4, 1000 Ljubljana ali osebno v vložišče
SŽ – Železniškega zdravstvenega doma
Ljubljana, Celovška 4, Ljubljana, pritličje,
soba št. 5.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 7.
2001 ob 13. uri na naslovu: SŽ – Železniški
zdravstveni dom Ljubljana, Celovška 4,
1000 Ljubljana, 2. nadstropje, 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 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: finančno stanje, tehnič-
ne zahteve, referenčna lista kadrov, rok pla-
čila oziroma v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
31. 8. 2002, odločitev do 31. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost naročila – 80%,
– reference – 10%,
– izvajanje del – 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: 14. 6. 2001.

SŽ – Železniški zdravstveni dom
Ljubljana

Št. 352/1-10/98 Ob-50941
1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Cesta 5. maja 6a,

5270 Ajdovščina, telefaks 05/365-91-33,
telefon 05/365-91-10, elk. naslov: pet-
er.kete@ajdovscina.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
komunalne infrastrukture ZN Grivče II.

(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 v enem
sklopu.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust 2001 do
november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ajdov-
ščina, Cesta 5. maja 6a - tajništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR Občine
Ajdovščina št. 52010-630-7043.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 7. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Aj-
dovščina.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: prvovrstna
bančna garancija v vrednosti 3% ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
bo izvrešeno v 60 dneh po prejetju situacije
oziroma računa, skladno z Zakonom o izvr-
ševanju proračuna RS.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti predlože-
na pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 17. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena pogodbenih del: 60%,
– strokovna usposobljenost ponudnika in

njegove reference na enakih in podobnih
delih: 20 %,
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– finančno stanje ponudnika: 5%,
– tehnična opremljenost ponudni-

ka:15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 15. 6. 2001.
Občina Ajdovščina

Št. 011-04-8/01 Ob-50989
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: iterven-
tno popravilo hodnikov robnih vencev in
ograje na mostu čez Bresterniški potok
na cesti G1-1, odsek 245.

(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: cesta G1-1 Ruta-Mari-
bor-Bresterniški potok v Bresternici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 50 dni po skleni-
tvi 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: ni omejen.

(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: 20. 7. 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 20. 7.
2001 ob 10. uri v veliki sejni dvorani I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti jav-
nega naročila in jo naročnik lahko vnovči v
dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev 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 izva-
jalec 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

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: 14. 6. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-8/01 Ob-50992
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
plazu “Žegar“ na cesti R2-423/1281 Čr-
nolica-Lesično v km 10.960.

(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: cesta R2-423 Črnoli-
ca-Lesično.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 9 mesecev po
sklenitvi 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: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 7. 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 20. 7.
2001 ob 9. uri v veliki sejni dvorani I. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3% vrednosti javnega na-
ročila in jo naročnik lahko unovči v dobro
računa proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev 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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

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: 14. 6. 2001.

Direkcija RS za ceste

Ob-51013
1. Naročnik: Občina Rogatec, Ceste

11, 3252 Rogatec, tel. 03/812-10-00,
faks 03/812-10-12, e-mail:Obcina.Roga-
tec@siol.net.

2. Naslov naročnika: Ceste 11, 3252
Rogatec.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
vodooskrbe v KS Dobovec:

– izgradnja drenažnega in globinske-
ga vodnjaka,

– izgradnja prečrpališča,
– izgradnja cevovoda.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora biti celovita, eventu-
alnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
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(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelave projekta.

4. Kraj izvedbe: KS Dobovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: avgust 2001,
dokončanje del: november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
tec, Cete 11, Rogatec, tajnik občine Strajn
Pavel, tel. 03/812-10-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 20. 7. 2001
med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 20.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun Občine Rogatec št.
50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene najkasneje do srede, 25.
julija 2001, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za ureditev vodooskrbe v KS Dobovec. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti točen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo,
25. julija 2001, ob 14. uri na naslovu: Obči-
na Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v
sejni sobi občinske uprave. Predstavniki po-
nudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja po-
nudb, morajo predložiti podpisano in žigo-
sano pooblastilo za zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednsoti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izve-
dena dela se plačujejo na podlagi začasnih
situacij in končne situacije. Ostala določila
so definirana 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): po-
godba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni.

Predvideni datum odločitve o izbiri je 8
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 03/812-10-16,
03/812-10-00.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 6. 2001.

Občina Rogatec

Ob-51014
1. Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11,

3252 Rogatec, tel. 03/812-10-00, faks
03/812-10-12, e-mail:Obcina.Rogatec@si-
ol.net.

2. Naslov naročnika: Ceste 11, 3252
Rogatec.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dokon-
čna statična sanacija severnega trakta
in obnova fasad z rekonstrukcijo kam-
noseških detajlov – graščina Strmol.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba mora biti celovita, eventu-
alnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ne vključuje
izdelave projekta.

4. Kraj izvedbe: Rogatec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del: av-
gust 2001, dokončanje del: oktober 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Roga-
tec, Cete 11, Rogatec, tajnik občine Strajn
Pavel, tel. 03/812-10-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 20. 7. 2001
med 10. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 20.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun Občine Rogatec št.
50730-630-10222.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene najkasneje do srede, 25.
julija 2001, do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Rogatec, Ceste 11,
3252 Rogatec – tajništvo.

Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
za Dokončno statično sanacijo severnega
trakta in obnovo fasad z rekonstrukcijo kam-
noseških detajlov – graščina Strmol”. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti točen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje pondub bo v sredo,
25. julija 2001, ob 15. uri na naslovu: Obči-
na Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v
sejni sobi občinske uprave. Predstavniki po-
nudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja po-
nudb, morajo predložiti podpisano in žigo-
sano pooblastilo za zastopanje ponudnika.

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

čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednsoti del, ki mora
veljati do vključno datuma veljavnosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo se financira iz sredstev proračuna Občine
Rogatec. Izvedena dela se plačujejo na pod-
lagi začasnih situacij in končne situacije.
Ostala določila so definirana v razpisni do-
kumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni.

Predvideni datum odločitve o izbiri je 8
dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Pavel Strajn, tajnik
Občine Rogatec, tel. 03/812-10-16,
03/812-10-00.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 6. 2001.

Občina Rogatec

Št. 644 Ob-51020
Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica Stare pravde

11, 1000 Ljubljana; tel. (01) 230-21-12,
faks (01) 230-29-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
Lekarne Bežigrad na Dunajski c. 23 v
Ljubljani, ki obsega: gradbena dela,
obrtniška dela, elektro in strojno insta-
lacijska dela v vrednosti 19,000.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Dunajska
c. 23.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe morajo biti oddane kot
samostojne ponudbe.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden
pričetek del je 20. 8. 2001; predviden zak-
ljuček del je 20. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lekarna
Ljubljana, Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
Katarina Šubic tel. (01) 230-21-12.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 26. 6. do 15. 7. 2001 med 8. in 10. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
40.000 SIT na žiro račun: Lekarna Ljublja-
na; 50101-603-45730; Lekarna Bežigrad
– razpisna dokumentacija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti osebno do 23. 7. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Lekarne Ljubljana, Uli-
ca Stare pravde 11, Ljubljana – 2. nad-
stropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 7. 2001 ob 13.30 v sejni sobi
Lekarne Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
Ljubljana – 3. 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: naj-
manj 60 dni po prejemu računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): skupi-
na ponudnikov, ki nastopajo v okviru ene
ponudbe mora predložiti pogodbo o skup-
nem nastopu in izvedbi posla.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 15. 8. 2001. Sklep bo sprejet
predvidoma 30. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. kakovost in reference ponudnika;
2. cena;
3. rok izvedbe;
4. garancijski roki;
5. plačilni roki.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Lekarna Ljubljana, Ljubljana, Ulica
Stare pravde 11, Katarina Šubic tel. (01)
230-21-12 med 8. in 10. uro.

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

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

Lekarna Ljubljana

Št. 403-70/01-21303 Ob-51028
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Tita

47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-31-040,
faks 04/58-64-573.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
1. Poslovna cona Jesenice – priprava

in urejanje zemljišč, orientacijska vrednost
130 mio SIT (z DDV):

a) rušitvena dela,
b) prestavitev komunalnih in energetskih

vodov;
2. Poslovna cona Jesenice – izgradnja

infrastrukture, orientacijska vrednost 339
mio SIT (z DDV):

a) del industrijske ceste s kolesarsko
stezo,

b) fekalna kanalizacija,

c) del meteorne kanalizacije,
d) del vodovoda,
e) del javne razsvetljave,
f) del kabelske kanalizacije,
g) priključna cesta k mostu čez Savo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: možna je oddaja po sklopih, in
sicer ločeno pod točko 1 in 2. Pod točko 1
pa tudi ločeno a) in b).

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Poslovna cona Jese-
nice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
samo pri rušitvenih delih, s tem, da se pri
vrednotenju ponudbe uporabljajo v točki 15.
te objave navedena merila.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 15. 8. 2001
do 31. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Jese-
nice, Komunalna direkcija, razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva od Stanke Trifo-
ni, dodatne informacije od Antona Kovača,
univ. dipl. inž. gradb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 6. 2001
do 19. 7. 2001 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo v višini
15.470 STI (z DDV), na žiro račun Občine
Jesenice, številka: 51530-630-50155, skli-
cevanje na številko 713000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 7. 2001 do 13.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Jesenice, sprejemna
pisarna Upravne enote Jesenice, soba št.
1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 7. 2001 ob 13.30, v konferenčni sobi
Občine Jesenice, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: re-
snost ponudbe mora biti zavarovana z ban-
čno garancijo v višini 3% od vrednosti po-
nudbe, če le-ta presega 50,000.000 SIT.
Če vrednost ponudbe ne dosega
50,000.000 SIT, se resnost ponudbe zava-
ruje z lastno bianco menico v višini 3% od
vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu listine, ki je podlaga za plačilo.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): glede na na-
čin oddaje posameznih sklopov ni potrebe
po povezanosti.

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: specifična tehnična
usposobljenost za rušitvena dela na industrij-
skih objektih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 9. 2001 in predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
30. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60%,
– reference ponudnika na podobnih ob-

jektih 10%,
– reference strokovnjakov ponudnika

10%,
– rok 10%,
– ostale ugodnosti 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico:
1. da sklene pogodbo z najugodnejšim

ponudnikom, če bo v letu 2001 pridobil
sredstva za sofinanciranje izvedbo investici-
je s strani države;

2. da bo na podlagi 89. člena ZJN-1
nove storitve oziroma gradnje (ki bodo izve-
dene v obdobju treh let od sklenitve pred-
metne pogodbe), ki ustrezajo osnovnemu
projektu, za katerega je bilo oddano pred-
metno naročilo in so torej ponovitev podo-
bnih storitev ali gradenj, oddal naročilo po
postopku s pogajanji, brez predhodne obja-
ve, istim izvajalcem.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 15. 6. 2001.

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

Občina Jesenice

Št. 403-08-26/2001-1500 Ob-51036
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, faks 07/393-92-12,
e-mail: danicaoklescen@novomesto.si;
07/393-92-16.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
bazena pri Osnovni šoli Grm.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni projektov.

4. Kraj izvedbe: Trdinova 7, Novo me-
sto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 8.
2001, dokončanje 24. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Novo mesto, Služba za investicije, Se-
idlova cesta 1, Novo mesto, Danica Okle-
ščen.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik
med 8. in 10. uro, vključno do 9. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, št. ŽR:
52100-630-40115, s pripisom “Razpisna
dokumentacija za sanacijo bazena”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Novo mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, Slu-
žba za investicije.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 7. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
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Mestne občine Novo mesto, na Seidlovi ce-
sti 1 v Novem mestu.

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

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
(95%), plačilni pogoji (5%), podrobneje je
obrazloženo v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 6. 2001.

Mestna občina Novo mesto

Št. 07/2001 Ob-51073
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve in Občina Črno-
melj.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-
ljana, tel. 232-07-67; Trg svobode 3, Črno-
melj, tel. 07/306-11-10.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
Dnevnega centra pri Domu starejših ob-
čanov Črnomelj.

(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: DSO Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Dom sta-
rejših občanov Črnomelj, Ulica 21. okto-
bra 19c, Črnomelj, Tatjana Špehar, tel.
07/30-56-260.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 27. 7. 2001
med 9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun:
52110-603-33283, sklic 99999.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti do 27. 7. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom starejših občanov Črno-
melj, Ulica 21. oktobra 19c, Črnomelj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 7. 2001 ob 12. uri v Domu sta-

rejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra
19c, Črnomelj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz 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): 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: razvidno iz razpisne do-
kumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti najmanj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Dom starejših občanov Črnomelj, Ta-
tjana Špehar, tel. 07/30-56-260.

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

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

RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-51104
1. Naročnik: Občina Kobarid
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,

Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

vozišča ter opornih zidov. Ocenjena vre-
dnost naročila brez DDV: 23,000.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: cesta Logje–Robedi-
šča II. faza.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 6. 8. 2001,
30. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijona na sedežu podjetja EDIL Inže-
niring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 13. 7. 2001,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stro-
škov 20.000 SIT (vključno z DDV), na žiro
račun 52000-601-52971, s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija, Logje–Robedišča”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do četrtka, 19. 7. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Ko-
barid, 19. 7. 2001 ob 12.15.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
19. 9. 2001, datum odločitve 24. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: obravnavane bodo samo tiste po-
nudbe, ki bodo vsebovale vse podatke za-
htevane v razpisni dokumentaciji.

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

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

EDIL Inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica

Ob-51103
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,

Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

ceste.
Ocenjena vrednost naročila brez DDV:

37,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Cesta Drežnica – Ma-
gozd.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 10. 9. 2001,
30. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijona na sedežu podjetja EDIL Inže-
niring, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva 2,
5000 Nova Gorica, tel. 05/33-30-350, faks
05/30-25-400, kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
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mentacija je na razpolago do 13. 7. 2001,
vsak delovnik med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stro-
škov 20.000 SIT (vključno z DDV) na žiro
račun 52000-601-52971, s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija, Drežnica–Magozd”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do četrtka, 19. 7. 2001
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode
2, 5222 Kobarid (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Ko-
barid, 19. 7. 2001 ob 11.15.

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

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

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
19. 9. 2001, datum odločitve 24. 7. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne duge informacije o na-
ročilu: obravnavane bodo samo tiste po-
nudbe, ki bodo vsebovale vse podatke za-
htevane v razpisni dokumentaciji.

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

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

EDIL Inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica

Ob-51142
1. Naročnik: Občina Šempeter - Vrtojba.
2. Naslov naročnika: 5290 Šempeter

pri Gorici, Cesta Goriške fronte 11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zavaro-

vanje nivojskega križanja železniške
proge Jesenice - Sežana v km 93+168
(Ošlje) - Dobava in montaža opreme v
relejni tehniki. Ocenjena vrednost:
35,000.000 SIT.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: avgust - decem-
ber 2001.

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

cijo in dodatne informacije: Občina Šem-
peter - Vrtojba, Negovan Božič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15 dni po objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
52000-630-7134.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šempeter - Vrtojba, Ce-
sta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 7. 2001, ob 13. uri v prostorih
Občine Šempeter - Vrtojba.

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: po po-
godbi.

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: 30 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Šempeter pri Gorici

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

Št. 34001-2/01-1/1 Ob-51032
V javnem razpisu za oddajo naročila sto-

ritev po odprtem postopku, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001,
Ob-50099, se v 11. točki navedba finan-
čnih zavarovanj za resnost ponudbe pravil-
no glasi:

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna

garancija za resnost ponudbe v višini
2% ponudbene vrednosti se priloži, če
ponudba presega 30 mio SIT, kot to do-
loča Zakon o izvrševanju proračuna za
leto 2001.

Za ponudbe pod 30 mio SIT se prilo-
ži menica v višini 2% ponudbene vre-
dnosti.

Občina Kamnik

Ob-50852
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 1,

tel. 02/827-93-50, faks: 02/827-93-59,
e-pošta: info @mežica.si.

3. Vrsta in opis storitve: prevozi osnov-
nošolskih otrok v Občini Mežica za leto
2001–2002 in 2002–2003.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Me-
žica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001
do 31. 8. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Meži-
ca, Trg svobode 1, Mežica, Olga Vršič.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno prevzeti od dneva te
objave.

(c) Znesek in način plačila razpisne za
dokumentacijo: 5.000 SIT; plačilo po po-
ložnici na račun Občine Mežica, št.
51830-630-25617.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 7. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Mežica, Trg svobo-
de 1, 2392 Mežica.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
2001 ob 12. uri, v prostorih Občine Me-
žica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo račun poravnal v 30 dneh po njego-
vem prejemu, skladno s predpisi o izvrševa-
nju proračuna.

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

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
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storitev: Zakon o prevozih v cestnem pro-
metu.

(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: 24. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbor najugodnejšega ponudnika je eko-
nomsko najugodnejša ponudba, garancija
za resnost opravljanja storitve, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Občina Mežica

Ob-50870
1. Naročnik: Dom podiplomcev Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Gosarjeva 9, 1000

Ljubljana, tel. +386-1-580-56-02, faks
+386-1-580-56-06.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje stavbe
(1A, zap. št. 14) – garsonjer, apartma-
jev, poslovnih in skupnih prostorov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, objekt naroč-
nika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvajanja storitev je 1. 10.
2001, čas izvajanja storitev je 2 leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
Dom podiplomcev Ljubljana, Gosarjeva 9,
1000 Ljubljana; razpisna dokumentacija:
Suzana  Flegar;  informacije:  Goran  Pav-
lič, tel. +386-1-580-56-02, faks
+386-1-580-56-06.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo (v tiskani obliki) se lahko prevza-
me vsak delovni dan od 8. do 12. ure, od
dneva objave do dneva odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 3.800 SIT (DDV je vključen v
ceni), znesek se nakaže na ŽR št.
50102-603-405232, s pripisom “RD za
čiščenje stavbe”. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti potrdilo o
plačilu razpisne dokumentacije in potrdilo
o davčnem zavezancu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Dom podiplomcev Ljubljana,
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, ali jo dostaviti
na isti naslov v upravo Doma podiplomcev
Ljubljana.

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

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 12. 10. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 24. 8.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– usposobljenost in sposobnost po-

nudnika za realizacijo razpisanih del (do
62 točk × 0,4),

– plačilni pogoji (do 6 točk × 0,4),
– fiksnost cene (5 točk × 0,4),
– konkurenčnost cene (do 60 točk).
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 13. 6. 2001.
Dom podiplomcev Ljubljana

Ob-50871
1. Naročnik: Občina Videm.
2. Naslov naročnika: Videm pri Ptuju

54, 2284 Videm pri Ptuju, tel.
02/765-09-00, faks 02/765-09-01.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevozi osnovno-
šolskih otrok v Občini Videm. Podrobnej-
ši opis storitev (po relacijah) se nahaja v
razpisni dokumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej ali za vse relacije.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Vi-
dem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2001/2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v sprejemni pisarni
Občine Videm, dodatne informacije: Brigita
Polanec.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati z doka-
zilom o plačilu stroškov v višini 5.000 SIT.
Plačilo na ŽR 52400-630-20785, s pripi-
som za razpisno dokumentacijo, sklic.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Videm, Videm pri Ptuju
54, 2284 Videm pri Ptuju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 7.
2001 ob 12.30, v sejni sobi Občine Videm.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po opravljenem delu v zakonitem roku.

13. 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.

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: po določbah razpisne
dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: v skladu z zakonom.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 6. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik lahko dobi informacije v
zvezi z naročilom, na Občini Videm, pri Bri-
giti Polanec.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001.

Občina Videm

Št. 363-04-5/01 Ob-50872
Št. JN: 15/01VV

1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, za Davčno upravo Re-
publike Slovenije po pooblastilu.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb  Vlade  Republike  Slovenije,  Gre-
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gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-18-00, faks 01/478-18-05.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba čiščenja
poslovnih prostorov Davčne uprave Re-
publike Slovenije na različnih lokacijah
po Sloveniji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: da.

5. Kraj izvedbe: različne lokacije po Slo-
veniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden rok
začetka izvajanja storitve za vse lokacije je
1. 10. 2001, z možnostjo dvakratnega po-
daljšanja po 12 mesecev v skladu z določili
79. člena ZJN-1.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – glavna
pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure,
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 7. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana – glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 7. 2001 ob 9.30, Servis sku-
pnih služb Vlade Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana – sejna
soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ostali pogoji so podro-
bneje podani 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: 30. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila – skupaj največ 23 točk,

3. finančna sposobnost ponudnika – naj-
več 8 točk,

4. strokovna izobrazba kadrov – največ
5 točk,

5. certifikat ISO 9001 – 5 točk,
6. standard ISO 14001:1996 – 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Breda Kosec, tel. 01/478-18-21.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 6. 2001
Servis skupnih služb

Vlade Republike Slovenije

Ob-50873
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

1000 Ljubljana, faks 01/300-39-12.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov – sklic 1 A/14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop: ZD Ljubljana – Bežigrad,
2. sklop: ZD Ljubljana – Center,
3. sklop: ZD Ljubljana – Moste-Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana – Šiška,
5. sklop: ZD Ljubljana – Šentvid,
6. sklop: ZD Ljubljana – Cindi,
7. sklop: ZD Ljubljana – Služba nujne

medicinske pomoči (SNMP).
5. Kraj izvedbe: naročnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 10. 2001
do 30. 9. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabavna slu-
žba,soba 22, mag. Marjana Sever Bračun,
univ. dipl. ek., tel. 01/300-39-24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 6. 2001
od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka 02
102-280-86.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: do 16. 7.
2001 do 11. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 7. 2001 ob 12. uri, Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljublja-
na, sejna soba v kleti.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30-dnevni plačilni rok.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80% reference ponudnika 20%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 27 z dne
13. 4. 2001, Ob-46643.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 32 Ob-50910
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ul. Franca Barleta

23, 4207 Cerklje, tel. 04/27-80-100, faks
04/25-21-027.

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 izvedbo kanaliza-
cije s čistilnima napravama.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja podsklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Občina Cerklje na Go-
renjskem.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljene so tudi variantne ponudbe.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 8. 2001
do 31. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: referent za
okolje, prostor in komunalno infrastrukturo
– Zdravko Kastelic.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT – ŽR- 51500-
630-50176, sklic št.:71300002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Cerklje na Gorenjskem,
Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje.



Stran 3832 / Št. 52 / 22. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 7. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Cerklje na Gorenjskem.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
2%, izjava banke, da bo izdelala bančno
garancijo za dobro izvedbo del v višini 10%.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v za-
konskem roku po opravljeni storitvi.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: opredeljeno v razpisni dokumenta-
ciji.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 103-10-2/01 Ob-50911
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj, tel. 02/772-73-11.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira upravni-
ka poslovnega centra “Drava“ Osojniko-
va 9, Ptuj.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izbira se upravnik za celotni center“Drava“.

5. Kraj izvedbe: Osojnikova 9, Ptuj.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti,
Mestni trg 1, Ptuj, Ivan Vidovič.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 12. 7. 2001 do
12. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Mestni trg 1, 2250
Ptuj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 7. 2001 ob 13. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
ločilih razpisne dokumentacije.

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: po določilih VIII. člena
navodil razpisne dokumentacije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: po določilih razpisne dokumentacije.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedena v razpisni dokumentaciji.

(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
prejemu ponudbe: ponudba mora veljati 90
dni, predvideni rok odločitve o sprejemu je
10 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Mestna občina Ptuj

Ob-50913
1. Naročnik: Lekarna Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ulica stare prav-

de 11, Ljubljana, faks 230-29-05, tel.
01/230-21-12, 01/230-21-57, elektron-
ski naslov: lekarn63@siol.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: čiščenje po-
slovno-delovnih prostorov, A-14 ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora prevzeti storitve čiščenja po-
slovno – delovnih prostorov v celoti na vseh
lokacijah.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Idrija, Grosu-
plje, Vrhnika, Stari trg pri Ložu, Vnanje Gori-
ce, Borovnica, Logatec, Dobrepolje, Ivan-
čna Gorica.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso možne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001;

datum predvidenega izvajanja del: do
31. 8. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lekarna Ljub-
ljana, Ulica stare pravde 11, Ljubljana, Na-
taša Jeršin, splošno kadrovska služba.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo se
lahko osebno prevzame v času od 8. do
12. ure, vsak delavnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija se izdaja ob
predložitvi potrdila o vplačilu 9.520 SIT na
žiro račun naročnika, št.:
50101-603-45730.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora ponud-
bo predložiti do 16. 7. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora ponudbo odda-
ti na naslov: Lekarna Ljubljana, Ulica stare
pravde 11, Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: naročnik bo odpiranje ponudb izve-
del 16. 7. 2001 ob 14. uri, v svojih prosto-
rih na naslovu Ulica stare pravde 11, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti fi-
nančno zavarovanje, in sicer: menico ali de-
narni depozit v znesku 500.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik ne predvideva posebnih pogojev finan-
ciranja in plačila.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: kolikor
bo v okviru ene ponudbe zastopanih več
ponudnikov, morajo le-ti predložiti pogodbo
o skupni izvedbi javnega 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: pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, so:

– rok plačila 30 dni,
– letni prihodki od storitev večji od 10

mio SIT,
– tehnična in kadrovska usposobljenost,
– reference,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni

imel blokiranega žiro računa,
– da prevzame storitve čiščenja poslov-

nih prostorov v celoti na vseh lokacijah.
15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-

tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: izvedba naročila te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami ni
rezervirana za posebno dejavnost.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni posebnih 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 te storitve: po-
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nudniku ni potrebno navesti imen in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum o sprejemu
ponudbe: ponudba mora veljati do 15. 9.
2001. Predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 25. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponujena cena: 75%,
– reference: 20%,
– finančna usposobljenost: 5%.
Merila so podrobno izdelana v razpisni

dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: za

dodatne informacije o naročilu lahko pokli-
čete na telefon: 01/230-21-12, Janja Ka-
dunc Mezek, univ. dipl. prav., vodja splo-
šno kadrovske službe.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni javni razpis ni bil
objavljen.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Lekarna Ljubljana

Ob-50915
1. Naročnik: Dom podiplomcev Ljub-

ljana.
2. Naslov naročnika: Gosarjeva 9, 1000

Ljubljana; tel.: +386-1-580-56-02, faks:
+386-1-580-56-06.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: varovalne storitve (1B,
zap. št. 23) – receptorska dela in fizično
varovanje premoženja.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, objekt naroč-
nika.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni datum
začetka izvajanja storitev je 1. 10. 2001,
čas izvajanja storitev je 2 leti.

8. a) Naslov  službe  in  oseba  od  katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Dom podiplomcev Ljub-
ljana, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana; razpisna
dokumentacija: Suzana Flegar; informacije:
Goran Pavlič; tel.: +386-1-580-56-02; faks:
+386-1-580-56-06.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo (v tiskani obliki) se lahko prevza-
me  vsak  delovni  dan  od  8.  do  12.  ure
od  dneva  objave  do  dneva  odpiranja
ponudb.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 3.800 SIT (DDV je vključen v
ceni), znesek se nakaže na ŽR št.
50102-603-405232 s pripisom “RD za va-
rovanje“. Ob dvigu razpisne dokumentaci-
je je potrebno predložiti potrdilo o plačilu
razpisne dokumentacije in potrdilo o dav-
čnem zavezancu.

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

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo
na naslov Dom podiplomcev Ljubljana, Go-
sarjeva 9, 1000 Ljubljana ali jo dostaviti na
isti naslov v upravo Doma podiplomcev Ljub-
ljana.

10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 8. 2001 ob 12. uri
v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

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

15. a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: /

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
12. 10. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 24. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– usposobljenost in sposobnost ponu-

dnika za realizacijo razpisanih del (do 64
točk × 0,4),

– plačilni pogoji (do 6 točk × 0,4),
– fiksnost cene (5 točk × 0,4),
– konkurenčnost cene (do 60 točk).
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
19. Datum in številka objave predhodne-

ga razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo

v Uradnem listu Republike Slovenije: 13. 6.
2001.

Dom podiplomcev Ljubljana

Št. 04/2001-10 Ob-50919
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel.: 03/58-71-465,
03/58-69-160, faks: 03/58-69-131.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrs-
to storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: izvedba avtomat-
ske kompenzacije jalove energije in
avtomatizacija upravljanja RTP NOP
I. faza.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
celotna izvedba.

5. Kraj izvedbe: Premogovnik Velenje d.d.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

samo varianta iz razpisne dokumentacije.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: po podpisu po-
godbe zaključek 31. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Premogovnik
Velenje d.d. - gospodarski sektor, Rudar-
ska 6, 3320 Velenje – Srečko Anžej, so-
ba109, tel. 03/89-82-126.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT polog na ra-
čun podjetja št. 52800-601-23430 z ozna-
ko RTP NOP .

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 8. 2001
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: naslov v 8.a točki.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23.8. 2001 ob 10. uri – Premogov-
nik Velenje d.d., Partizanska 78, sejna so-
ba direktorja, II nadstropje soba št. 221.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih po-
gojev.

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: veljavnost ponudbe do
31. 3. 2002 odločitev do 30. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena in
sposobnost proizvajalca.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Anton Kotnik tel. 03/58-71-465 ali
03/58-69-160 int. 1930. Predviden je se-
stanek s ponudniki in ogled objekta dne,
28. 6. 2001 ob 10. uri.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 404-08/98/01-2 Ob-50923
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, Ljubljana, št. telefaksa:
01/431-81-64.
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3. Vrsta in opis storitve: vzdrževanje
sistemov in naprav zvez.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izvajalec se lahko poteguje za posamezno
točko.

5. Kraj izvedbe: 80 stalnih repetitorskih
postaj, 13 regijskih centrov za obveščanje v
RS in Center za obveščanje RS.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od septembra
2001 do septembra 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo RS, Urad za logistiko, Kardeljeva
pl. 24, 1000 Ljubljana, Boštjan Purkat
01/471-25-86.

(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 112/2001- ODP), na 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
podatke: navedbo polnega naslova ponu-
dnika, davčno številko, št. javnega razpi-
sa,sklic na številko) ter potrdilo o registraci-
ji, če ste davčni zavezanec.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 7. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: “Ne odpiraj, ponudba javni
razpis MORS 112/2001-ODP - Vzdrževa-
nje sistemov in naprav zvez“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 7. 2001 ob 9. uri, na naslovu:
MORS, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000 Ljubljana.

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

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

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 bo v primeru skleni-

tve pogodbe nudil 30 dnevni oziroma v ob-
dobju začasnega financiranja 90 dnevni pla-
čilni rok.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost? /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve? /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev o
sprejemu ponudbe predvidoma do 24. 8.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ocena
ponudbe je vsota ocene ponudnika in oce-
ne ponujene storitve

ocena_ponudbe = ocena_ponudnika +
+ ocena_storitve

Legenda:
Ocena_ponudbe - Številčna vrednost v

območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve
decimalni mesti;

Ocena_ponudnika - Številčna vrednost v
območju med 0 in 300;

Ocena_storitve - Številčna vrednost v ob-
močju med 0 in 700 zaokrožena na dve
decimalni mesti.

Na osnovi števila točk ocena_ponudbe,
bo naročnik izbral ponudnike za posamez-
ne skupine z najvišjim številom pridobljenih
točk, s katerimi bo sklenil vzdrževalno po-
godbo.

Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem de-
cimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri
vrednostih na tretjem decimalnem mestu od
5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
drugega decimalnega mesta.

Največje skupno možno število točk oce-
ne ponudbe za posamezni predmet naroči-
la pri posameznem ponudniku je lahko
1000.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 410-11-01/01-2 Ob-50924
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo

13 b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00,
e-naslov: info@zrece.si.

3. Vrsta in opis storitve: izdelava PI,
PGD, PZI za kanalizacijski sistem in ČN
Nune; storitve 12. po prilogi 1A zakona o
javnih naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj izvedbe: počitniško naselje
Nune, Resnik.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: 45 dni.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Zreče, tajnik Štefan Posilovič, tel. št.
03/757-17-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15 dni od objave
v Ur. l. RS.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. julij 2001 do
11. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13 b, Zreče, s pripisom: “Ponudba ČN
Nune - Ne odpiraj!“ in datum objave v Urad-
nem listu RS.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 16. julij 2001 ob 12. uri.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: če bo
ponudbo predložila skupina izvajalcev, mora
ponudba vsebovati podatke iz 3. odstavka
47. člena ZJN.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
zakona o javnih naročilih: /

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo te vrste
storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti im-
ena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

15. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. julija 2001. Ponudniki bodo o
določitvi obveščeni v roku 20 dni po
odpiranju ponudb.

16. Merila za ocenitev ponudb: cena
40%, reference 40%, rok 10%, plačilni
pogoji 10%.

17. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

18. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa, če je: ni.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. junij. 2001.

Občina Zreče

Št. 110-1/01 Ob-50940
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: AC Fram–Slivni-
ca–BDC; monitoring površinskih in pod-
zemnih vod .

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.
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5. Kraj izvedbe: AC Fram–Slivnica–
BDC.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: ponudnik mora
oddati končno poročilo v 28 mesecih po
podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo 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  Gregor
Ficko, univ. dipl. inž. grad. - DDC, Nadzor
Slivnica tel. 02/605-99-61, faks
02/608-99-71.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 15. 6. 2001 do
25. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 9.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 25. 7. 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 25. 7.
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 660.000 SIT in veljavnostjo 210 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
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 skupno nastopanje.

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: skladno z razpisno dokumentacijo.

(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 180
dni oziroma do 21. 1. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 3. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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
15. 6. 2001.

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

Ob-50986
1. Naročnik: RRA Koroška, A.L.P.Peca

d.o.o.
2. Naslov naročnika: RRA Koroška,

A.L.P.Peca d.o.o., Center 25, 2393 Črna
na Koroškem, e-mail: info@alppeca.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za izdelavo idejnih projektov za fekalno
kanalizacijo in čistilno napravo za nase-
lje Žerjav v občini Črna na Koroškem.
Izdelava PGD in PZI projektne dokumenta-
cije za glavni zbirni kolektor, od obstoječe-
ga kolektorja do lokacije, predvidene za či-
stilno napravo v občini Mežica, Idejni pro-
jekt glavnih kolektorjev za odvajanje odpa-
dne vode iz naselij Prevalje in Ravne in idejni
projekt skupne čistilne naprave v občinah
Prevalje in Ravne, Izdelava idejnega projek-
ta, PGD in PZI projektne dokumentacije za
zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih vo-
da naselja Podvelka v Občini Podvelka.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.

5. Kraj izvedbe: občine Črna na Koro-
škem, Mežica, Ravne, Prevalje in Podvelka
v Koroški regiji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po sklenitvi
pogodbe do 31. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne v podjetju
A.L.P.Peca, d.o.o., Prežihova ulica 17,
sprejemna pisarna. Informacije se dobijo na
e-mailu: info@alppeca.si

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve 22. 6. 2001 do 13. 7. 2001, od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 5.950 SIT (cena 5.000 SIT+DDV
950 SIT), virmansko nakazilo oziroma oz-
nako naziva javnega razpisa na TRK:
05100-8010025524, sklic na št. 2.

9. (a) Datum in ura, do katere je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: A.L.P.Peca, d.o.o., Prežihova
ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 7. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 70%
sredstev do revizije projekta, ob predaji na-
loge 30%.

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. in 43. členu ZJN-1: 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 zahtevajo te vrste sto-
ritev: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum odloči-
tve je 30. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

RRA Koroška
A.L.P.Peca, d.o.o.

Ob-50987
1. Naročnik:RRA Koroška, A.L.P.Peca,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: RRA Koroška,

A.L.P.Peca, d.o.o., Center 25, 2393 Črna
na Koroškem, e-mail: info@alppeca.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbira izvajalca
za izdelavo idejnih zasnov in predinve-
sticijske zasnove za infrastrukturo za
ravnanje z odpadki v Koroški regiji.

Vrednost javnega naročila znaša ca.
25,000.000 brez DDV.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni sklopov.

5. Kraj izvedbe: Koroška regija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po sklenitvi
pogodbe do 31. 3. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija se lahko dvigne v podjetju
A.L.P.Peca, d.o.o., Prežihova ulica 17,
sprejemna pisarna. Informacije se dobijo na
e-mail: nuska.zagorc@mesto-sg.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve 22. 6. 2001 do 13. 7. 2001, od 8. do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: negotovinsko plačilo
v višini 5.950 SIT (cena 5.000 SIT+DDV
950 SIT), virmansko nakazilo oziroma oz-
nako naziva javnega razpisa na TRK:
05100-8010025524, sklic na št. 1.

9. (a) Datum in ura, do katere je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 7. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: A.L.P.Peca, d.o.o., Prežihova
ulica 17, 2390 Ravne na Koroškem.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 7. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5,
2380 Slovenj Gradec.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 70%
sredstev do revizije projekta, ob predaji na-
loge 30%.

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. in 43. členu ZJN-1:
potrdilo o registraciji in opravljanju dejavno-
sti, potrdilo, da ni pod prisilno poravnavo, v
stečaju, opis sposobnosti zaposlenih za iz-
vedbo posla.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zahtevajo te vrste storitev: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 9. 2001, predvideni datum odloči-
tve je 30. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

RRA Koroška
A.L.P.Peca, d.o.o.

Št. 011-04-8/01 Ob-50988
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: študija-sanacija
makadamskih vozišč na državnih ce-
stah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regio-
nalne ceste v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 150 dni od skle-
nitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija-Mini-
strstvo za promet-Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
2001 ob 10. uri v veliki sejni dvorani I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko vnovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javne-
ga naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom za izdelavo 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 odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb

17. Merila za ocenitev ponudb:

1.Obrazložitev naloge Točke
1.1. Predstavitev problematike
1.2. Cilji naloge
1.3 Izhodišča za izvedbo naloge 0–30
1.4. Program in metode dela
1.5. Pričakovani rezultati in

njihova uporabnost
2. Predstavitev ponudnika
2.1. Reference 0–15
2.2. Akademski nazivi 0–5
3. Dosedanje izkušnje

naročnika s ponudnikom (-10)–10
4. Rok izdelave 0–10
5. Cena ponudbe 0–30

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija-Ministrstvo za promet-Di-
rekcija RS za ceste-Služba za javna naročila
in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 6. 2001

Direkcija RS za ceste

Št. 90215-1/2001-3 Ob-51000
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: podpora aplika-
cij Registra prostorskih enot, administri-
ranje baz podatkov Registra prostorskih
enot in tehnična pomoč uporabnikom
Registra prostorskih enot.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca, v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantnih ponudb naročnik ne bo spreje-
mal v nadaljnjo obravnavo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del po
uveljavitvi pogodbe, konec določen v razpi-
sni dokumentaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te obja-
ve do 25. 7. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  negotovinsko
plačilo  v  višini  2.500 SIT  na  žiro
račun 50100-840-061-6163 18
25127-7141998-00002000.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 30 dni po dnevu odpiranja ponudb,
v tem času bo naročnik izbral najugodnejše-
ga ponudnika.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ustreznost ponudbe razpisanim nalogam, iz-
kušnje in reference ponudnika, usposoblje-
nost ključnega osebja, izvedbeni rok.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Bojan Pirc, tel. 01/478-48-05.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 90415-3/2001-3 Ob-51001
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je in Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00, faks
01/478-48-34; Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana; faks 01/431-80-06.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava državne
topografske karte v merilu 1:50.000
(DTK 50) in vojaške topografske karte v
merilu 1:50.000 (VTK 50) po posamez-
nih nalogah.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: naročnik bo oddal javno naročilo po
nalogah:

4.1. Pripravljalna dela ter zajem dopol-
nitev in sprememb (za 3 liste DTK 50 in
VTK 50),

4.2. Obdelava tiskanih listov TK 50 (12
tiskanih listov TK 50).

5. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v pro-
storih izvajalca, v skladu z zahtevami iz raz-
pisne dokumentacije..

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek po uve-
ljavitvi pogodb, predviden čas dokončanja
pa je december 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba P24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
26. 7. 2001 do 9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za
razpisno dokumentacijo: negotovinsko
plačilo  v  višini  5.000 SIT  na  žiro
račun 50100-840-061-6163 18
25127-7141998-00002000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 26. 7. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba P24.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 7. 2001 ob 10. uri v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
htevano.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalogi
v celoti financirata naročnika.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih po-
gojev.

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 do 28. 8. 2001, naročnik bo spre-
jel odločitev o izbiri predvidoma do 3. 8.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
ustreznost ponudbe delovnim nalogam, iz-
kušnje in reference ponudnika na primerlji-
vih delih, usposobljenost nosilcev (ključne-
ga osebja), izvedbeni rok.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Marjana Duhovnik 01/478-49-02,
Nives Jurcan 01/478-49-27.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 260-6/2001-7 Ob-51016
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

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

5290 Šempeter pri Gorici, faks
05/30-31-348, tel. 05/30-31-811.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: varstvo pri de-
lu in higiena, storitev pod točko 16 Priloge
I A in storitve pod točko 23, 24 in 27 Prilo-
ge I B Zakona o javnih naročilih.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo se lahko odda kot celota ali po
sklopih:

1. naloge strokovnega delavca,
2. področje varnosti in zdravja pri delu,
3. področje požarne varnosti,
4. področje varstva okolja,
5. področje ionizirajočih sevanj,
6. higiensko sanitarno področje,
7. deratizacija in dezinsekcija.
5. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

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

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev prijav iz točke 9.a.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 7. 2001 do 10.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 7. 2001 ob 11. uri, v medicinski
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knjižnici zavoda (I. nadstopje osrednje stav-
be zavoda).

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: navedeno v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

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

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

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Št. 1 Ob-51018
1. Naročnik: Center za usposabljanje

invalidnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vi-
pava.

2. Naslov naročnika: Vojkova 33, 5271
Vipava.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: prevozi učencev
s posebnimi potrebami na področju RS
s prilagojenim vozilom. Tedenski prevozi
v smeri: Vipava – Ilirska Bistrica, Vipava –
Ljubljana, Vipava – Koper, Vipava – Cerkni-
ca, Vipava – Dutovlje – Divača, Vipava –
Celje, Vipava – Kranj – Bled, Vipava – Mari-
bor – Ptuj, Vipava – Dravograd.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
več sklopov.

5. Kraj izvedbe: na področju RS.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo celotno storitev
ali posamezne sklope.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2001
do 25. 6. 2002.

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

cijo in dodatne informacije: kontaktna ose-
ba Zdenka Fučka (tel. 05-36-55-212). Cen-
ter za usposabljanje invalidnih otrok “Janka
Premrla Vojka” Vipava.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu
Centra za usposabljanje invalidnih otrok
“Janka Premrla Vojka” Vipava.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 5. 7. 2001, naj-
kasneje do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center za usposabljanje invali-
dnih otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava,
Vojkova 33, 5271 Vipava.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 7. 2001 ob 10. uri v Centru v sobi
ravnateljice.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: največ
30 dni od dneva, ko naročnik uradno prej-
me račun, ki se izstavi do 5. v mesecu za
pretekli mesec.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): pove-
zava ni potrebna.

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 storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 8. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
minimalno število prevoznih sredstev in re-
ference s področja javnega naročila. Najve-
čje možno število točk, ki jih lahko ponudbe
sprejmejo za ceno je 16 točk, za ustreznost
(prilagoditve, klima, spremstvo) prevoznih
sredstev 8 točk in za reference s področja
javnega naročila 8 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Center za usposabljanje invalidnih
otrok “Janka Premrla Vojka” Vipava

Št. 0512/3-308/44-01 Ob-51106
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 izdelava posebnih strokovnih
podlag za izdelavo Ureditvenega načrta
Gotenica in izdelava Ureditvenega načr-
ta Gotenica – vadbeni center Policije
(P7/M1).

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih:

12. arhitekturne storitve; inženiring sto-
ritve; storitve urbanističnega planiranja in
krajinske arhitekturne storitve, storitve te-
hničnega testiranja in analiz.

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: območje, ki je pred-
met ureditvenega načrta, leži vzhodno od
regionalne ceste R3-655 Dolenja vas–Ko-
čevska Reka v kraju Gotenica. Površina
območja, ki se bo urejala znaša približno
12,80 ha.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) ponudbo. Variantnih ponudb na-
ročnik ne bo upošteval.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvajanja storitve je 1. 10.
2001, predvideni čas izvedbe je približno 7
mesecev.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodat-
ne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(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  raz-
pisno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284  (Ministrstvo  za  no-
tranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30804401.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 2. 8. 2001,
najkasneje do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 2. 8.
2001 ob 11. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

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:

– Zakon o urejanju prostora (Ur. l. SRS,
št. 18/84, 15/89 ter Ur. l. RS, št. 71/93);

– Zakon o urejanju naselij in drugih po-
segih v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Ur. l. RS, št. 26/90,
71/93, 44/97);

– Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 40/94,
69/94, 59/96, 45/99, 42/00, 52/00);

– Navodilo o vsebini posebnih strokov-
nih podlag in o vsebini prostorsko izvedbe-
nih aktov (Ur. l. SRS, št. 14/85);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Kočevje za obdobje 1986–1990, dopol-
njen v letu 1999;

– Program priprave za izdelavo Uredi-
tvenega načrta Gotenica – vadbeni center
(P7/M1) (Ur. l. RS, št. 3/01).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora zagotoviti strokovno osebje, ki
bo izvajalo razpisane storitve, ter na obraz-
cih iz razpisne dokumentacije podati podat-
ke 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 10. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, reference in finančno sta-
nje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 40 točk, za
reference je 15 točk ter za finančno stanje
ponudnika 6 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 034/2001 Ob-51110
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov  naročnika:  Vrbina  12,

8270 Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-21-528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: pregled, analiza
in ocena razširitve kapacitete bazena
za iztrošeno gorivo, testiranje sonde “S”
reaktorske posode in oblik profilov iz-
gorelosti za obstoječe in bodoče goril-
ne elemente.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora oddati ponudbo za celoten
projekt.

5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
1. 10. 2001, konec del 1. 10. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokalna naba-
va, Karmen Šebjan, tel. 07/48-02-463.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. do 14.
ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 8. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta na-
ročnika – soba 235.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 8. 2001 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne ponujene vrednosti, brez
upoštevanega DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
60 dni po opravljeni storitvi.

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

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

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

– ponudnik mora imeti programe in po-
stopke za izvedbo zahtevanih analiz,

– seznam ključnega tehničnega osebja,
z navedbo imena, priimka in strokovne kva-
lifikacije, ki je že samostojno izdelalo podo-
bne analize oziroma tehnična poročila ali pa
samo sodelovalo pri izvedbi takih analiz ozi-
roma tehničnih poročil.

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: ni podatka.

(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 podpisa po-
godbe s strani naročnika,

– datum odločitve 20. 8. 2001.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 30 točk,
– tehnična rešitev do 40 točk,
– reference kadrov do 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 18. 6. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško

Ob-51114
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: redni in glavni
pregledi objektov na glavnih in regio-
nalnih cestah na območju Republike
Slovenije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: hitre, glavne in regio-
nalne ceste v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: najkasneje do
22. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8.
2001 ob 10. uri, v veliki sejni dvorani I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost javnega naročila presega
30,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3% vre-
dnosti javnega naročila in jo naročnik lahko
vnovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo 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 odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu je 10 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. Računovodsko finančna in poslovna

merila (največje število točk: 10):
– osnovni kapital ponudnika:

– do 50,000.000 SIT: 1 točka,
– nad 50,000.000 SIT: 2 točki;

– poslovni uspeh ponudnika v letu 2000:
– ustvaril dobiček: 2 točki,
– ustvaril izgubo: 0 točk;

– skupni letni prihodki ponudnika:
– v letu 1998 nad 350,000.000 SIT:

1 točka,
– v letu 1999 nad 350,000.000 SIT:

1 točka,

– v letu 2000 nad 350,000.000 SIT:
1 točka;

– zagotavljanje kakovosti poslovanja po-
nudnika:

– veljaven certifikat kakovosti ISO
ipd.: 3 točke.

Ponudnik izpolni obrazec 4.g in predloži
obrazec BON 1 in BON 2 (ali samo BON 3)
ter veljaven certifikat o kakovosti poslova-
nja.

2. Kadrovska zasedenost (največje šte-
vilo točk: 15):

– odgovorni vodja pregleda:
– v rednem delovnem razmerju pri po-

nudniku: 5 točk,
– pogodbeno zaposlen pri ponudni-

ku: 2 točki;
– pregledovalec:

– v rednem delovnem razmerju pri po-
nudniku: 5 točk,

– pogodbeno zaposlen pri ponudni-
ku: 2 točki.

Ponudnik izpolni obrazec 4.e in priloži
fotokopije prijav na ZPIZ oziroma pogodbe
o delu za naveden kader. Upoštevati tudi
Projektno nalogo v točki 1.5.

3. Reference – strokovna priporočila
(največje število točk: 30):

– izdelanih ocen stanja nosilnih konstruk-
cij zahtevnih objektov (po definiciji ZGO):

– v letu 2000 izdelanih več kot 3 oce-
ne: 10 točk,

– v letu 2000 izdelanih manj kot 3
ocene: 5 točk;

– izvedenih pregledov cestnih objektov:
– v letu 2000 pregledanih več kot

100 objektov: 20 točk,
– v letu 2000 pregledanih manj kot

100 objektov: 10 točk.
Ponudnik izpolni obrazec 4.c in priloži

dokazila v obliki potrdila, kot je prikazan na
obrazcu.

4. Ponudbena cena (največje število
točk: 45):

– odstopanje od povprečne cene:
– za več kot +15%: 0 točk,
– med +5% in +15%: 11 točk,
– med –5% in +5%: 22 točk,
– med –5% in –15%: 34 točk,
– za več kot –15%: 45 točk.

Na podlagi pridobljenih ponudb bo izra-
čunana povprečna cena (aritmetična sredi-
na). Ponudniki bodo dobili točke na osnovi
odstopanja od povprečne cene.

Naročnik bo oddal javno naročilo ponu-
dniku, čigar ponudba je pravilna in ki je, ob
izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji, ponudil ekonomsko
najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko naju-
godnejša ponudba je ponudba, ki je po me-
rilih v razpisni dokumentaciji dosegla najve-
čje število točk. V primeru enakega števila
točk je ekonomsko najugodnejša ponudba
tista, ki ima nižjo ponudbeno ceno.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija-Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 03201-022/99 Ob-51127
1. Naročnik: Občina Moravče.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 4,

1251 Moravče, tel. in faks 01/73-21-035.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvajanje prevozov osnov-
nošolskih otrok z območja občine v
Osnovno šolo Jurija Vege Moravče.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Območje občine Mo-
ravče.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pogodba bo
sklenjena za š. l. 2001/2002 po šolskem
koledarju z možnostjo podaljševanja za eno
leto, vendar skupno za največ pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mo-
ravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, So-
nja Vraz, dir. obč. uprave, 01/72-31-035.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Moravče, Trg svobode
4, 1251 Moravče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. julij 2001 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nima-
mo zahteve.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo storitve plačeval mesečno. Prevoz-
nik bo do 10. dne v mesecu izstavil račun
za pretekli mesec. Naročnik bo račun po-
ravnal v 30 dneh po prejemu, v skladu s
predpisi o izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skla-
du z zakonom.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zakonom.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: zakon o prevozih v cestnem prome-
tu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se
vozijo skupine otrok in drugi predpisi s te-
ga področja.
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(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: 20. avgust 2001,
predvideni datum odločitve 12. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: uspo-
sobljenost in sposobnost ponudnika ter za-
htevana organizacija prevozov so izločitveni
pogoj. Merilo za izbor najugodnejšega ponu-
dnika je najnižja končna ponudbena cena.

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

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 48 z dne 30. 8.
1996.

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

Občina Moravče

Ob-51140
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B za-
kona o javnih naročilih: predmet naročila:
tiskarske storitve

I. sklop: posamezne tiskovine preko ce-
lega leta:

a) priprava za tisk,
b) tisk (s papirjem) in potrebna knjigove-

ška dodelava;
II. sklop: monografija ob 50 letnici: tisk

(s papirjem) in potrebna knjigoveška dode-
lava.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: da.

5. Kraj izvedbe: izvajalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe:
– I. sklop: posamezne tiskovine preko

celega leta: od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002,
– II. sklop: monografija ob 50 letnici:

predvidoma 1. oktober 2001 do 15. 11.
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: barbara.ma-
tul@mgl.si; tel. 01/425-82-22 - strokovna
sodelavka.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 6. 2001
do 6. 7. 2001.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
50101-603-45202.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 7. 2001 do 9. 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 tiskarske storitve“.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 7. 2001 ob 11. uri, sejna soba
Mestnega gledališča ljubljanskega, Čopova
14, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji (ga-
rancija za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti).

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sred-
stva proračunskega porabnika.

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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb
Sklop I.:
– rok izdelave 30%,
– kvaliteta izdelave 30%,
– cena izdelave 30%,
– prevzem celotne izdelave tiskovin 5%,
– reference 5%;
Sklop II.:
– rok izdelave 30%,
– kvaliteta izdelave 30%,
– cena izdelave 30,
– reference 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 18. 6. 2001.
21. Datum prejema zahteve za objavo

v Uradnem listu Republike Slovenije:
12. 6. 2001.

Mestno gledališče ljubljansko

Ob-51146
1. Naročnik: Občina Križevci, kontaktna

oseba: Damijana Nedog.
2. Naslov naročnika: Križevci 11, 9242

Križevci pri Ljutomeru, telefon
02/588-81-40, faks 02/587-10-31.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1 B
ZJN-1: izvajanje prevozov šolskih otrok
v Osnovno šolo Križevci pri Ljutomeru.

Vrsta storitve: storitev kopenskega tran-
sporta po prilogi 1 A ZJN-1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja za vse relacije skupaj
enemu ponudniku.

5. Kraj izvedbe: območje občine Križevci.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodba se bo

sklenila za šolsko leto 2001/2002 po šol-
skem koledarju, z možnostjo podaljševanja
za eno leto, vendar skupno največ za 3 leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kri-
ževci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljuto-
meru Damijana Nedog.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v desetih dneh
od dneva objave razpisa od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške priprave dokumen-
tacije v višini 2.000 SIT je potrebno plačati
pred dvigom dokumentacije na ŽR Občine
Križevci št. 51930-630-76251.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 7. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Križevci, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 7. 2001 ob 11.30 v sejni sobi
Občine Križevci.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
hteve.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo opravljene storitve plačeval meseč-
no. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil
račun za pretekli mesec. Naročnik bo račun
poravnal v 30 dneh od prejema, skladno s
predpisi o izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN-1: /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1: /

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravil-
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozi-
la in vozniki vozil s katerimi se vozijo skupi-
ne otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževa-
nje vozil.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 30. 9. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 7.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, sposobnost in usposobljenost,
druge ugodnosti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Občina Križevci
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Popravek

Št. 091-4-4/01 Ob-51122
V javnem naročilu po omenjenem po-

stopku za kemikalije in laboratorijski materi-
al, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 15. 6. 2001, Ob-50536 se:

pri točki: 3. (c) – če je predvidena odda-
ja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, za več sklopov ali za
vse skupaj: popravi teks pod Inštitut za pa-
tologijo in se pravilno glasi:

skupina A splošne kemikalije, skupina B
splošne kemikalije, A kemikalije za histolo-
gijo skupine 1-3, skupina B Kemikalije za
histologijo, skupina A kemikalije za ELISA,
A kemikalije za imunohistokemijo skupine
1-2, A kemikalije za molekularno patologijo
skupine 1-6, A laboratorijski material za hi-
stologijo skupine 1-3, B laboratorijski mate-
rial za histrologijo skupine 1-2, skupina A
Fotografski material, skupina B laboratorij-
ski material – zaščitna sredstva;

pri točki: 5. (a) Naslov službe in oseba
od katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije popravi
številka faksa za Inštitut za sodno medicino
in se pravilno glasi: 01/524-38-64.

Medicinska fakulteta

Popravek

Ob-51194
V javnem razpisu za oddajo naročila bla-

ga (živila in material za prehrano) po omeje-
nem postopku, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 15. 6. 2001, Ob-50492,
Št. 230/4-11/2001, se 7. točka popravi in
se pravilno glasi:

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
1% ponujene vrednosti bomo zahtevali v
2. fazi postopka.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-50884
1. Naročnik: Vrtec Morje Lucija.
2. Naslov naročnika: Fazanska 3, 6320

Portorož tel./faks 05/67-70-263.
3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-

beno blago po skupinah.
(b) Kraj dobave: sedež vrtca, Fazanska

3, Lucija.
(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. kruh in pekovsko pecivo,
2. meso,
3. perutinina,
4. mesni izdelki,
5. zamrznjene ribe,
6. sadje in suho sadje,
7. zelenjava in jajca,
8. mleko in mlečni izdelki,
9. zamrznjena zelenjava,
10. jajčne testenine,
11. sadni sokovi in sirupi,
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 poudnik zago-
tavljati 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 2 leti.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Morje Luci-
ja, Fazanska 3, 6320 Portorož, 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 51410-603-31978 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 11. 7. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Morje Lucija, Fazanska 3,
6320 Portorož.

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 pod 10. točko.

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 30 dni po
izstavitvi računa,

– da ponudnik zagotavlja dostavo blaga
na sedež Vrtec Morje Lucija 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 predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati morajo predložiti ponudbe
predvidoma do 7. 8. 2001 do 12. ure.
Odločitev o sprejemu ponudbe bo predvi-
doma 9. 8. 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: 14. 6. 2001.

Vrtec Morje Lucija

Št. 799-03-1/01-3221 Ob-50932
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljublja-

na, tel. 01/478-52-70, faks: 01/478-54-70,
elektronski naslov: ursiks@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava čistil in sredstev za ose-
bno higieno.

(b) Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora in prevzgojni dom, in sicer:
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri
Mirni, Zavod za prestajanje mladoletniške-
ga zapora in kazni zapora Celje, Zavod za
prestajanje kazni zapora Ig pri Ljubljani, Za-
vod za prestajanje kazni zapora Koper, Za-
vod za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor
in Prevzgojni dom Radeče.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj:

1. sklop: čistila,
2. sklop:sredstva za osebno higieno.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

celotno naročilo ali za enega od sklopov.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna celo leto, sposobnost se prizna
za tri leta, pogodbe za dobavo blaga bodo
sklenjene za 1 leto.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo se dobi osebno v tajništvu na na-
slovu naročnika, na zahtevo pa tudi po poš-
ti, faksu ali elektronski pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do poteka roka
za sprejem prijav.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do dne 18. 7. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: na naslov naročnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost pondbe v višini 2%
od vrednosti ponudbe.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi z mesečnim zbirnikom
30 dni po prejemu računa.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
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je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
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: podrobnejše zahteve so
podane v razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predvidoma do 20. 8. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: cena.
13. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri Božidarju
Petehu, Mariji Tancek ali Alešu Završniku.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij

Št. 1/2001 Ob-51019
1. Naročnik: Vrtec Mavrica Vojnik, Pru-

šnikova 29/A, Vojnik.
2. Naslov naročnika: Vrtec Mavrica Voj-

nik, Prušnikova 29/A, 3212 Vojnik, tel.
03/780-00-00, faks 03/780-00-29.

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

(b) Kraj dobave: Vrtec Mavrica Vojnik,
Prušnikova 29/A, Vojnik.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira na na-
slednje skupine blaga oziroma sklope:

1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina in izdelki iz perutnine,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. jajca,
6. olja in izdelki,
7. sveža zelenjava in suhe stročnice,
8. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
9. sadje,
10. zamrznjeno in konzervirano sadje,
11. sadni sokovi, sirup in čaj,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. zamrznjeni izdelki iz testa,
14. kruh in pekovsko pecivo.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2001
do 31. 8. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vrtec Mavrica
Vojnik računovodstvo vrtca, Prušnikova
29/A, kontaktna oseba je Videnšek Rosan-
da.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 7. 2001
po enodnevni predhodni najavi po faksu ali
tel. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (vključno z
DDV) se plača na ŽR 50700-603-32169.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 25. 7. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vrtec Mavrica Vojnik, Prušnikova
29/A, 3212 Vojnik. Zapečatene kuverte

morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba” in številko te objave ter
z navedbo predmeta naročila (skupine in
podskupine). Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): kot poudnik lah-
ko sodeluje vsaka pravna in fizična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 25. 7. 2001 do 12. ure. Datum, čas in
kraj odpiranja ponudbe: 31. 7. 2001 ob 9.
uri, pedagoška soba v prostorih Vrtca Ma-
vrica, Prušnikova 29/A, Vojnik.

12. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dnik mora izpolnjevati vse izločitvene kriteri-
je in najnižja končna cena.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 10. 8. 2001.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Vrtec Mavrica Vojnik

Št. 402/01 Ob-51031
1. Naročnik: Vzgojno varstvena organi-

zacija Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta Cirila Tav-

čarja 21, 4270 Jesenice, faks
04/58-60-018, tel. 04/58-60-017.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil za potrebe osnovne šo-
le.

Orientacijska vrednost (brez DDV):
1. mleko in mlečni izdelki 1,760.000

SIT;
2. meso in mesni izdelki 4,810.000 SIT;
3. ribe 90.000 SIT;
4. sveža zelenjava in sadje 1,850.000

SIT;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje 550.000 SIT;
6. sadni sokovi in sirupi 370.000 SIT;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki in keksi 1,950.000 SIT;
8. ostalo prehrambeno blago 3,700.000

SIT.
Vrsta, opis in orientacijske količine arti-

klov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.

(b) Kraj dobave: fco Centralna kuhinja
Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič, Ko-
roška Bela, Cankarjeva 4e, 4270 Jesenice.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse

skupaj: sprejemljive so ponudbe, ki se na-
našajo na dobavo vseh artiklov v celoti (sklo-
pi od 1 do 8), posamezne sklope v celoti ali
posamezne podsklope, kjer so določeni.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 3. 9.
2001 do 31. 8. 2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vzgojno var-
stvena organizacija Jesenice, razpisno do-
kumentacijo izdaja: tajništvo VVO Jesenice,
dodatne informacije daje: Mateja Kepic.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 20. 7. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.950 SIT, na račun naročnika št.:
51530-603-33439, sklic na št. 7/2001 –
za razpisno dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 20. 7. 2001 do13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vzgojno varstvena organizacija Je-
senice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Je-
senice.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: la-
stna bianco menica ponudnika, in sicer v
višini 10% od vrednosti njegove ponudbe. V
primeru, da skupna ponujena vrednost pre-
sega 30,000.000 SIT, je potrebno resnost
ponudbe zavarovati z bančno garancijo v
višini 10% od ponujene vrednosti.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 30
dneh po prejemu listine, ki je podlaga za
plačilo.

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

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
javnih naročilih: ponudnik ne sme biti v zad-
njih 6 mesecih blokiran več kot 3 dni skupaj.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: do 20. 7. 2001 do 13. ure.

12. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev je edi-
no merilo najugodnejša cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice

Ob-51107
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, faks
01/283-33-43.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in servisiranje računalniške
strojne opreme in licenčne programske
opreme.
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(b) Kraj dobave: Veterinarska fakulteta,
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana in Cesta v
Mestni log 47, 1000 Ljubljana.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo oddal naročilo v celoti ali po
naslednjih sklopih: 1. dobava, montaža in
servisiranje računalniške strojne opreme in
dobava, montaža in servisiranje licenčne pro-
gramske opreme. Natančneje sta sklopa
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobave se
bodo izvajale sukcesivno na podlagi povabil
v drugi faza postopka, v obdobju do 31.
decembra 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki zahtevajo na na-
slovu: Altus consulting, d.o.o. Ljubljana, Le-
pi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, pri
Alenki Grabeljšek. Dodatne informacije o
javnem razpisu lahko ponudniki zahtevajo
na naslovu Altus consulting, d.o.o. Ljublja-
na, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elek-
tronska pošta: altus.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 12. julija 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (v ceni je vštet DDV). Potr-
dilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št. 35-2000,
po modelu 00, Altus consulting, d.o.o.,
Ljubljana, je potrebno predložiti ob prevze-
mu razpisne dokumentacije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: upoštevane bodo prijave, ki bodo pre-
dložene oziroma prispele najkasneje do 12.
julija 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Altus consulting, d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana, zavarovanja bodo zahtevana v
drugi fazi javnega naročila.

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

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: datum, do katerega bodo mo-
rali kandidati predložiti ponudbe, bo odvi-
sen od potreb naročnika in bodo določeni
ob vsakokratnem povabilu k oddaji po-
nudbe. Predvideni datum odločitve o spre-

jemu prijav in ponudb je 20 dni po roku
oddaje.

12. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo določena glede na konkretno dobavo
ob vsakokratni drugi fazi javnega naročila v
skladu z 51. členom ZJN-1.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 109/2001 Ob-51126
1. Naročnik: Komunala Metlika d.o.o.
2. Naslov naročnika: 8330 Metlika, Ce-

sta XV. brigade 4.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) vodomeri: ocenjena vrednost

10,000.000 SIT,
B) vodovodni materiali: ocenjena vre-

dnost: 40,000.000 SIT,
C) dolomitni gramozi: ocenjena vre-

dnost 5,000.000 SIT,
D) pisarniški materiali in potrebščine:

2,000.000 SIT.
(b) Kraj dobave: Metlika, oziroma grad-

bišče naročnika.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dobavitelj se lahko poteguje za do-
bavo blaga po posameznih sklopih ali pa za
celoten razpis. Ponudbe morajo biti predlo-
žene po posameznih sklopih navedenih pod
A, B, C in D.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
ponudnikov se bo ugotavljala in priznala za
obdobje od 1. 8. 2001 do 31. 7. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Komunala Metli-
ka d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metli-
ka. Dvig razpisne dokumentacije v tajništvu
naročnika pri Sonji Čikič, tel 07/363-72-00.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo daje Marjan Končar, tel.
07/363-72-03.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 26. 6. 2001
do vključno 19. 7. 2001 ob delavnikih od
7. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT na transakcijski
račun 11994-0019444541 pri Dolenjski ban-
ki d.d. ali na blagajni na naslovu naročnika.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 20. 7. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Komunala Metlika d.o.o., Cesta
XV. brigade 4, 8330 Metlika. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj - za javni razpis - naročila
za blago po omejenem postopku - 1. faza.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ne.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila najmanj 30 dni od dneva prejema blaga
na žiro/transakcijski račun dobavitelja.

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

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): vse pravne obli-
ke, skladno z zakonom o gospodarskih dru-
žbah.

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: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 27. 7. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega, odvisno do razpolo-
žljivih finančnih sredstev in dejanskih po-
treb. Ponudnik ni upravičen do kakršne koli
odškodnine iz tega naslova.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Komunala Metlika d.o.o.

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. 9/01 Ob-51022
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000

Ljubljana, faks 01/423-22-05, el. naslov:
branka.raposa@ijs.si, tel. 01/477-33-31.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nabava vozovnic
v potniškem prometu.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: naročilo se ne bo oddalo po
sklopih.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 10.
2001, za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je možno dvigniti v vložišču In-
stituta “Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljublja-
na.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
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26. 7. 2001 vsak delovni dan od 8. do 12.
ure na podlagi dokazila o vplačilu in kopije
potrdila o registraciji.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko “Razpis za vozovnice” na žiro račun št.
50101-603-50272 ali na blagajni IJS vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 13. 8. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Institut “Jožef Stefan”, Jamova
39, Ljubljana – vložišče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v zne-
sku 200.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva izstavitve računa.

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

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 sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: nabava bo potekala v skladu s 3. točko
19. člena ZJN-1.

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

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-50787
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na.
2. Naslov naročnika: Studenec 48,

1260 Ljubljana Polje, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618.

3. Datum izbire: delni sklep o izbiri 18.
4. 2001; sklep o izbiri 24. 5. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: potrošni sanitarni material, sklop 1:
48300 kom. toaletnega papirja, 10500
kom. papirnatih brisač, 6600 kom tekoč.
mila, sklop 2: 7500 kom. toaletnega papir-
ja, 22800 zavitkov papirnatih brisač, 1200
kom tekoč. mila, 12000 kom. toaletnega
papirja, 18300 kom. papirnatih brisač. Po-
trošni sanitarni material, sklop 2, izdelki
za podajalce tipa Harper, papir ter milo.
Kraj dobave je sedež naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– EXIM EX d. o. o., Šmartinska 47, Ljub-
ljana,

– HARPER d. o. o., Vodnikova c. 187,
Ljubljana,

– EUROPAP d. o. o., Cesta v Šmartno
5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1, Izdelki za podajalnike Ultima-

tic: ponudnik EXIM EX, 19,030.242 SIT,
– sklop 2, podsklop „papir“, ponudnik

EXIM EX, 8,287.755 SIT,
– sklop 2, podsklop „milo“, ponudnik

HARPER, 2,578.968 SIT,
– sklop 3, razno: ponudnik EUROPAP,

2,034.543 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
– sklop 1: 22,994.370 SIT,

19,030.242 SIT,
– sklop 2, podsklop “papir”: 9,795.366

SIT, 8,287.755 SIT SIT,
– sklop 2, podsklop “milo”: samo ena

prejeta ponudba.
– sklop 3: 2,855.000,40 SIT,

2,034.543 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: v sklopu 2 je naročnik nadaljeval po-
stopek s pogajanji zaradi neprimernih po-
nudb, ki jih je pridobil prvotno v odprtem
postopku.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
/

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 120-06-450-1/01 Ob-50788
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 29, 1000

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

3. Datum izbire: 1. skupina: 16. 5.
2001, 2. skupina: 6. 6. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: sukcesivna dobava zastrupljenih vab
(rodenticidov) za deratizacijo:

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

2.skupina: zastrupljene vabe parafinski
bloki, ki spadajo v skupino z oznako “zdra-
vju škodljivo”, količina: 2.000 kg.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena ponder
0,5; ostali faktorji ocene 0,5 (rok plačila –
ponder 0,4; dobavni rok - ponder 0,6) .

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina: DDD d.o.o., Koper, Vojkovo
nabrežje 38, Koper;

2. skupina: DDD d.o.o. Koper, Vojkovo
nabrežje 38 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 3,861.550 SIT z DDV,
2. skupina: 1,861.160 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1.skupina: 2 ponudbi,
2 skupina: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: 4,840.000 SIT, 3,861.550

SIT;
2. skupina: 1,956.360 SIT, 1,861.160

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za 2. razpisano skupino smo po neu-
spelem odprtem postopku naročilo oddali
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave po 1. točki 20. 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: 13. 6. 2001.
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

Št. 1945/01 Ob-50789
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, tel. 01/4315-255, telefaks
01/43-24-074. elektronski naslov: nata-
sa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja in razširitev sistema za-
ščite in daljinskega vodenja v RTP Metli-
ka (dobava in vgraditev rezervne zašči-
te transformatorja in nadgradnja ter raz-
širitev daljinskega vodenja NEO1000 v
NEO2000.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (20. člen-točka 2 in 3).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Iskra Sysen d.d. Steg-
ne 21, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24,784.800
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 24,784.800 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na področju DE Elektro Novo mesto
je potrebno v RTP 110/20 kV Metlika do-
graditi 110 kV polje TR1. Predmetno 110
kV polje mora biti pripravljeno za obratova-
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nje do avgusta 2001. V RTP 110/20 kV
Metlika je že vgrajena oprema za zaščito in
daljinsko vodenje proizvodnje Iskra Sysen
in to naročilo predstavlja le razširitev oziro-
ma dopolnitev sistema obstoječih naprav,
za kar pa je glede na obseg del, vrednost in
zahtevane roke sigurno najbolj usposobljen
ponudnik in hkrati proizvajalec razpisane
opreme.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 13. 6. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

Št. 0109/01 Ob-50797
1. Naročnik: Javni zavod Poklicna gasil-

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

8270 Krško, tel. +386-7-48-805-20.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: intervencijske zaščitne gasilske oble-
ke, Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 50%, rok dobave 30%,
plačilni pogoji 20%. Sprejemljivost po te-
hničnih značilnostih iz razpisne dokumenta-
cije, sprejemljiv dobavni rok in ugodni pla-
čilni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mi Star Ljubljana,
d.o.o., Jamova c. 54, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,957.091,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 10,371.970 SIT, 5,720.330 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. 6. 2001.
Poklicna gasilska enota Krško

Ob-50798
1. Naročnik: Vrtec Trbovlje.
2. Naslov naročnika: 1420 Trbovlje, Ru-

darska cesta 10/a, tel. 03/56-33-380, faks
03/56-33-387.

3. Datum izbire: 28. 5. 2001 in 8. 6.
2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeni izdelki, Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, re-
ference na področju javnih razpisov, pose-
bne ugodnosti ponudnika, plačilni roki; iz-
brani ponudniki so bili ponudniki, ki so po-
nujali nižjo ceno ob zagotovljeni kvaliteti in
so nudili boljše plačilne pogoje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. skupina – sveže sadje in zelenjava, vre-
dnost 3,300.000 SIT: Mercator, d.d., Ljub-
ljana, Agromak, d.o.o., Zagorje ob Savi,

II. skupina – jabolka, vrednost 400.000
SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Agromak,
d.o.o., Zagorje ob Savi, Meja, d.d., Šen-
tjur,

III. skupina – krompir, vrednost 600.000
SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Agromak,
d.o.o., Zagorje ob Savi,

IV. skupina – zamrznjena zelenjava, sa-
dje in drugi proizvodi, vrednost 1,000.000
SIT: Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,

V. skupina – suhe stročnice, semena in
proizvodi, vrednost 200.000 SIT,

VI. skupina – kruh in pekovsko pecivo,
vrednost 3,000.000 SIT: Don Don, d.o.o.,
Metlika, Klasje MPP, d.d., Celje,

VII. skupina – moka, mlevski izdelki in
žitarice in testenine, vrednost 500.000 SIT:
Mercator, d.d., Ljubljana,

VIII. skupina – sveže meso in mesni iz-
delki, vrednost 4,250.000 SIT: Gruda Jur-
mes, d.d., Šentjur, Litijska mesarija, d.d.,
Šmartno pri Litiji,

IX. skupina – zajčje meso, vrednost
250.000 SIT: Gruda Jurmes, d.d., Šentjur,
KZ Laško, z.o.o., Laško,

X. skupina – perutnina in izdelki iz pe-
rutnine, vrednost 1,590.000 SIT: Gruda
Jurmes, d.d., Šentjur, Perutnina Ptuj,
d.d., Ptuj,

XI. skupina – ribe, vrednost 760.000
SIT: Brumec-Ručigaj, d.o.o., Mengeš,

XII. skupina – mleko in mlečni izdelki,
vrednost 2,320.000 SIT: Mlekarna Celeia,
d.d., Petrovče, Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Ljubljana,

XIII. skupina – jajca, vrednost 330.000
SIT: Mercator, d.d., Ljubljana, Agromak,
d.o.o., Zagorje ob Savi,

XIV. skupina – sokovi, sadne pijače, vo-
da, mineralna voda in sirupi, vrednost
1,200.000 SIT: Mercator, d.d., Ljubljana,
Era, d.d., Velenje,

XV. skupina – splošno prehrambeno bla-
go, vrednost 3,300.000 SIT: Mercator,
d.d., Ljubljana, Žana, d.d., Žalec.

7. Pogodbena vrednost: v zneskih iz 6.
točke po posameznih sklopih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
I. skupina – sveže sadje in zelenjava:

3,616.056 SIT in 2,509.990 SIT,
II. skupina – jabolka: 497.664 SIT in

306.000 SIT,
III. skupina – krompir: 702.000 SIT in

350.000 SIT,
IV. skupina – zamrznjena zelenjava, sa-

dje in drugi proizvodi: 1,048.177,40 SIT in
858.960 SIT,

V. skupina – suhe stročnice, semena in
proizvodi: ena ponudba 140.415 SIT,

VI. skupina – kruh in pekovsko pecivo:
1,998.000 SIT in 1,949.468,04 SIT,

VII. skupina – moka, mlevski izdelki in
žitarice in testenine: 535.112,25 SIT in
472.175,25 SIT,

VIII. skupina – sveže meso in mesni iz-
delki: 3,942.120 SIT in 3,753.840 SIT,

IX. skupina – zajčje meso: 381.720 SIT
in 291.460 SIT,

X. skupina – perutnina in izdelki iz perut-
nine: 1,728.910 SIT in 1,436.699 SIT,

XI. skupina – ribe: 872.054,06 SIT in
773.280 SIT,

XII. skupina – mleko in mlečni izdelki:
2,944.987,60 SIT in 2,220.328,96 SIT,

XIII. skupina – jajca 294.400 SIT in
265.280 SIT,

XIV. skupina – sokovi, sadne pijače, vo-
da, mineralna voda in sirupi: 1,132.030 SIT
in 759.603,60 SIT,

XV. skupina – splošno prehrambeno bla-
go: 3,172.632 SIT in 3,073.657,30 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklop živil V. skupine suhe stroč-
nice, semena in proizvodi ni bilo dovolj ve-
ljavnih ponudb, zato je naročnik za ta sklop
oddal naročila po postopku s pogajanji (20.
člen ZJN). Od dveh veljavnih ponudb je ko-
misija izbrala ponudnika Mercator, d.d.,
Ljubljana in Agromak, d.o.o., Zagorje ob
Savi.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 6. 2001.

Vrtec Trbovlje

Št. 315/2001 Ob-50799
1. Naročnik: Osnovna šola Brežice.
2. Naslov naročnika: Levstikova 18,

8250 Brežice, tel. 01/46-60-200, faks
46-60-204.

3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni izdelki, Brežice.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop meso: Mesarija “Bobič” Bobič

Marija, s.p., Prvomajska 26, Sevnica; Me-
sni butik – Tina, Horvatič Slavko, s.p., Ce-
sta prvih borcev 41, Brežice;

– sklop mesni izdelki: Kraljeve mesnine
Mesna industrija Ljubljana, d.d., Agrokom-
binatska 63, Ljubljana; Mesarija “Bobič” Bo-
bič Marija, s.p., Prvomajska 26, Sevnica;

– sklop mleko in mlečni izdelki: Ljubljan-
ske mlekarne, d.d., Sevno 11, Novo me-
sto;

– sklop kruh, pekovski in slaščičarski iz-
delki: Manja, proizvodno in trgovsko podje-
tje Metlika, d.o.o., Trdinova pot 2, Metlika;

– sklop sadje in zelenjava: KZ Krka,
z.o.o., Rozmanova ul. 10, Novo mesto;

– sklop ribe: Predelava sadja in vrtnin
Bojan Krnc, s.p., Mestne njive 14, Novo
mesto;

– sklop jajca: Perutnina “Rostohar E”,
s.p., Brege 1, Leskovec;

– sklop splošno prehrambeno blago:
Mercator Dolenjska, d.d., Livada 8, Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop meso: 4,953.960 SIT;
– sklop mesni izdelki: 1,587.069,40

SIT;
– sklop mleko in mlečni izdelki:

2,112.195,23 SIT;
– sklop kruh, pekovski in slaščičarski iz-

delki: 4,093.874,80 SIT;
– sklop sadje in zelenjava: 1,572.660

SIT;
– sklop ribe: 246.091 SIT;
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– sklop jajca: 178.139 SIT;
– sklop splošno prehrambeno blago:

3,237.886,64 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 36.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop meso: 5,925.241,35 SIT,

5,346.611,60 SIT;
– sklop mesni izdelki: 2,493.304,76

SIT, 2,190.176,23 SIT;
– sklop mleko in mlečni izdelki:

2,697.778,45 SIT, 2,112.195,23 SIT;
– sklop kruh, pekovski in slaščičarski iz-

delki: 5,008.581 SIT, 4,698.216 SIT;
– sklop sadje in zelenjava:

2,845.236,80 SIT, 1,572.660 SIT;
– sklop ribe: 284.840 SIT, 246.091 SIT;
– sklop jajca: 201.775 SIT, 178.139 SIT;
– sklop splošno prehrambeno blago:

3,668.439,72 SIT, 3,237.886,64 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. 6. 2001.
Osnovna šola Brežice

Ob-50800
1. Naročnik: Komunala Koper,

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

6000 Koper.
3. Datum izbire: obvestilo o izbiri najugo-

dnejšega dobavitelja je bilo izdano 19. 4.
2001, obrazloženo obvestilo pa 26. 4. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: 1 smetarsko vozilo za odvoz odpad-
kov, fco Komunala Koper – Avtopark.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so naslednja: cena, dobavni rok, plačilni
pogoji, dosežen navor in moč motorja. Na-
vedeni ponudnik je v kombinaciji razpisanih
meril zbral največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Autocommerce,
d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena brez DDV znaša 23,999.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo 5 pravočasnih in pravilnih ponudb.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 24,146.780 SIT, 22,997.038,98
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: 13. 6. 2001.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 321-06-114/01 Ob-50843
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.

2. Naslov naročnika: Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ušesne znamke za označevanje go-
vedi, 93.345 označitvenih kompletov,
različne lokacije po Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena; izbrani ponu-
dnik je zadostil vsem pogojem in ponudil
najnižjo ceno.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Golias labortehnika,
Hinko Golias, s.p., Groharjeva 6, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: postopek je bil izve-
den v skladu s 3. točko 20. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00).

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: /
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano

Ob-50844
1. Naročnik: Kmetijska šola Grm Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Sevno 13, 8000

Novo mesto, tel. 07/39-34-700, faks
07/39-34-710.

3. Datum izbire:
a) sklep o oddaji naročila 29. 3. 2001,
b) sklep o oddaji naročila 6. 4. 2001,
c) sklep o oddaji naročila 6. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga in kraj doba-

ve: fco naročnik
a) krmne mešanice za živali,
b) kurilno ter plinsko olje,
c) živila.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
bilo dodeljeno naročilo:

a) Krmne mešanice – KZ Krka, Rozma-
nova 10, 8000 Novo mesto, vrednost
11,226.367,82 SIT,

b) Kurilno ter plinsko olje – Petrol d.d.,
1527 Ljubljana, v vrednosti 14,720.940 SIT,

c) Živila po sklopih:
1. sklop: kruh in pekarsko pecivo –Do-

lenjske pekarne d.d. Novo mesto, v vredno-
sti 815,10 SIT za sklop,

2. sklop: mesni izdelki: KZ Krka, Novo
mesto, vrednost za sklop 24.450 SIT,

3. Sklop: presno meso: KZ Črnomelj,
Črnomelj, vrednost za sklop 11,042 SIT,

4. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljub-
ljanske mlekarne, Novo mesto, v vrednosti
1.542,90 SIT za sklop,

5. sklop: zmrznjena živila: naročilo ni od-
dano, ker je bila prejeta samo ena ponud-
ba,

6. sklop: ribe: naročilo ni oddano,ker je
bila prejeta samo ena ponudba,

7. sklop: zelenjava: Krnc Bojan s.p., No-
vo mesto, vrednost 1.413 SIT za sklop,

8. sklop: sadje: Krnc Bojan s.p., Novo
mesto, vrednost 560 SIT za sklop,

9. sklop: pijače-sokovi: Mercator dolenj-
ske, Novo mesto, vrednost za sklop
7.073,05 SIT,

10. sklop: pijače: naročilo ni oddano,ker
je bila prejeta samo ena ponudba,

11. sklop: žita, mlevski izdelki in testeni-
ne: Dolenjske pekarne d.d., Novo mesto,
vrednost 9.434 SIT za sklop,

12. sklop: ostalo prehrambeno blago:
naročilo ni oddano,ker je bila prejeta samo
ena ponudba.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) 2 ponudbi,
b) 2 ponudbi,
c) 9 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: Uradni
list RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001 in Ura-
dni list RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Kmetijska šola Grm
Novo mesto

Št. 1/4/2001 Ob-50846
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

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

3. Datum izbire: 13. 4. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
1. sklop: laboratorijski potrošni ma-

terial,
I. podskupina: laboratorijski potrošni

material,
II. podskupina: epruvete za vakuum-

ski odvzem krvi,
2. sklop: laboratorijski testi,
3. sklop: biokemični reagenti,
4. sklop: originalni Coulterjevi hema-

tološki reagenti in kontrolni material.
Kraj dobave: naročnik (laboratoriji oziro-

ma ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
za 1., 2 in 3 sklop: cena 42%, kvaliteta

42%, reference ponudnika 16%,
za 4. sklop: cena 84%, reference ponu-

dnika 16%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop, I. podskupina: Sanolabor d.d.

Leskoškova 4, Ljubljana,
II. podskupina: Medias International

d.o.o., Leskoškova 9 D, Ljubljana,
2. sklop: Alpos Meding d.o.o., Leona

Dobrotinška 2, Šentjur; Dr. Gorkič d.o.o.,
Stara cesta 6, Logatec; Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, Ljubljana; Kemofarmacija d.d.,
Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

3. sklop: Alpos Meding d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, Šentjur; Dr. Gorkič d.o.o.,
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Stara cesta 6, Logatec; Sanolabor d.d., Le-
skoškova 4, Ljubljana; Laboratorijska tehni-
ka Burnik d.o.o., Skaručna 14 a, Vodice;
Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, Maribor;
Kemofarmacija d.d. Cesta na Brdo 100,
Ljubljana; Interexport d.o.o., Slovenska 54,
Ljubljana.

4. sklop: originalni Coulterjevi hematolo-
ški reagenti Kemofarmacija d.d. Cesta na
Brdo 100, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop, I. podskupina: 18,363.736,92

SIT,
II. podskupina: 12.118.140,00 SIT,
2. sklop: Alpos Meding d.o.o

(2,589.548,76 SIT), Dr. Gorkič d.o.o
(20,779.398,01 SIT), Sanolabor d.d.,
(7,457.160 SIT) in Kemofarmacija d.d.
(1,836.636,34 SIT).

3. sklop: Alpos Meding d.o.o., Leona
Dobrotinška 2, Šentjur (355.099,68 SIT),
Dr. Gorkič d.o.o. (94.790,84 SIT), Sanola-
bor d.d. (3,196.055 SIT), Laboratorijska te-
hnika Burnik d.o.o., (1,683.005,04 SIT),
Mikro+Polo d.o.o. (2,076.630 SIT), Kemo-
farmacija d.d. (2,843.389,79 SIT) in Inter-
export d.o.o. (2,200.467,96 SIT),

4. sklop: originalni Coulterjevi hematolo-
ški reagenti Kemofarmacija d.d.
(10,778.106 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: I. podskupina: 3,
II. podskupina: 5,
2. sklop: 7,
3. sklop: 9,
4. sklop: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: I. podskupina: 18,318.185 SIT

in 10,678.154,40 SIT,
II. podskupina: 23,133.962,13 SIT in

18,363.736,92 SIT,
2. sklop: 24,882.798,95 SIT in

4,883.916,50 SIT, (delne ponudbe)
3. sklop: 19,047.378,01 SIT in

6,987.454,43 SIT (delne ponudbe).
4. sklop: originalni Coulterjevi hematolo-

ški reagenti 11,239.876,22 SIT in
10,778.106 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: 13. 6. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-50883
1. Naročnik: Vrtec Koper.
2. Naslov naročnika: Kettejeva 13,

6000 Koper, tel. 05/613-10-00, faks
05/627-25-48.

3. Datum izbire: 8. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago in kurilno olje
po posameznih sklopih ali podskupinah
(sukcesivna dobava blaga od 1. 6. 2001 do
31. 5. 2002), vse enote naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo (cena 90%, plačilni rok 10%).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

· sklop 1: prehrambeno blago:
– skupina 1. – sadje: KZ Agraria z.o.o.,

Ul. 15. maja 17, 6000 Koper,
– 2. skupina: – KZ Agrarira z.o.o., Ul.

15. maja 17, 6000 Koper,
– skupina 3. – kruh in pekovsko pecivo:

Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina,

– skupina 4. – mlevski izdelki in testeni-
ne: Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljub-
ljana,

– skupina 5. – meso in mesni izdelki:
Mercator Dergo d.d., Obala 144, 6320 Por-
torož,

– skupina 6. – suhomesni izdelki: Kras
d.d., Mirka Pirca 4, 6210 Sežana,

– skupina 7. – perutnina in perutninski
izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,

– skupina 8. – ribe: Mariva Marikultura
d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož,

– skupina 9. – mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče,

– skupina 10. – jajca: D. Ceglar s.p.,
Proiz. in proda. konz. jajc, Vrtine 11, 6276
Pobegi,

– skupina 11. – sadni sokovi: Fructal
d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,

– skupina 12. – zamrz. zelenjava in za-
mrz. izdelki: Mariva Marikultura d.o.o., Li-
minjanska 111, 6320 Portorož,

– skupina 13. – splošno prehrambeno
blago: Mercator Degro d.d., Obala 144,
6320 Portorož,

· sklop 2.
– kurilno olje – ekstra lahko: Petrol d.d.,

Ljubljana, Dunajska c. 50 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
· sklop 1) – prehrambeno blago
– skupina 1. – sadje: 2,842.410 SIT,
– skupina 2. – zelenjava: 3,355.950

SIT,
– skupina 3. – kruh in pekovsko pecivo:

3,049.170 SIT,
– skupina 4. – mlevski izdelki in testeni-

ne: 974.480 SIT,
– skupina 5. – meso in mesni izdelki:

9,009.284 SIT,
– skupina 6. – suhomesni izdelki:

1,119.362 SIT,
– skupina 7. – perutnina in perutninski

izdelki: 1,619.634 SIT,
– skupina 8. – ribe: 1,555.000 SIT,
– skupina 9. – mleko in mlečni izdelki:

6,237.500 SIT,
– skupina 10. – jajca: 427.349 SIT,
– skupina 1. – sadni sokovi: 1,125.989

SIT,
– skupina 12. – zamrznjena zelenjava in

zamrznjeni izdelki: 183.100 SIT,
– skupina 13. – splošno prehrambeno

blago: 5,826.101 SIT,
· sklop 2) – kurilno olje – ekstra lahko:

6,636.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
· sklop 1) – prehrambeno blago
– skupina 1. – sadje: 3,
– skupina 2. – zelenjava: 3,
– skupina 3. – kruh in pekovsko peci-

vo: 3,

– skupina 4. – mlevski izdelki in testeni-
ne: 4,

– skupina 5. – meso in mesni izdelki: 2,
– skupina 6. – suhomesni izdelki: 3,
– skupina 8. – ribe: 2,
– skupina 9. – mleko in mlečni izdelki: 4,
– skupina 10. – jajca: 3,
– skupina 11. – sadni sokovi: 4,
– skupina 12. – zamrznjena zelenjava in

zamrznjeni izdelki: 5,
– skupina 13. – splošno prehrambeno

blago: 2,
· sklop 2) – kurilno olje – ekstra lahko: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
· sklop 1) – prehrambeno blago
– skupina 1. – sadje: 4,019.652 SIT;

2,842.410 SIT,
– skupina 2. – zelenjava: 4,499.388

SIT; 3,355.950 SIT,
– skupina 3. – kruh in pekovsko pecivo:

3,832.991 SIT; 3,049.170 SIT,
– skupina 4. – mlevski izdelki in testeni-

ne: 1,468.798 SIT; 974.480 SIT,
– skupina 5: – meso in mesni izdelki:

9,725.644 SIT; 9,009.284 SIT,
– skupina 6.– suhomesni izdelki:

1,692.259 SIT; 1,119.362 SIT,
– skupina 7. – perutnina in perutninski

izdelki: 1,723.880 SIT; 1,618.634 SIT,
– skupina 8. – ribe: 2,129.500 SIT;

1,555.000 SIT,
– skupina 9. – mleko in mlečni izdelki:

8,655.362 SIT; 6,237.500 SIT,
– skupina 10. – jajca: 444.600 SIT;

427.349 SIT,
– skupina 11. – sadni sokovi:

1,416.991 SIT; 1,125.989 SIT,
– skupina 12. – zamrznjena zelenjava in

zamrznjeni izdelki: 417.036 SIT; 183.100
SIT,

– skupina 13. – splošno prehrambeno
blago: 6,943.517 SIT; 5,826.101 SIT,

· sklop 2) – kurilno olje – ekstra lahko:
6,667.600 SIT; 6,636.000 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: 13. 6. 2001.

Vrtec Koper

Ob-50930
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fa-

kulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
2. Naslov naročnika: Smetanova ulica

17, 2000 Maribor, faks 02/25-27-774, tel.
02/22-94-400.

3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: reakcijski kalorimeter z dodatki.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: kratek dobavni rok, ugodni
plačilni pogoji, edini ponudnik.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mettler Toledo d.o.o.,
Peske 12, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 15,393.840
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 15.393.840 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 23. 3.
2001, Ob-45449.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 18. 5. 2001, Ob-48549.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko

tehnologijo

Ob-50920
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel.: 03/58-71-465,
03-5869-160, faks: 03/58-69-131.

3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

tirnice viseče tračne proge – 1500 kosov
in pnevmatske kretnice - 16 kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ZJN-1: 2. točka 20. člena, 1.
točka 84. člena ter 3. in 5. točka 110. člena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DBT Scharf Machinen-
fabrik Gmbh D-59013 Hamm – tirnice, Ko-
vinarstvo Sovič Ravne 4, 3325 Šoštanj –
pnevmatske kretnice.

7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT – tirnice, 20,000.000 SIT – pnevmat-
ske kretnice.

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: blago dodatne dobave prvotnega
dobavitelja.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 1 Ob-50931
1. Naročnik: Osnovna šola Ivana Tav-

čarja Gorenja vas.
2. Naslov naročnika: 4224 Gorenja vas,

Trata 40, tel. 04/50-70-100, faks
04/50-70-113.

3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambenih ar-
tiklov, kraj dobave: Trata 40, 4224 Gore-
nja vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejši ponudniki gle-
de na razpisne pogoje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Peks, Škofja Loka, d.d., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka za dobavo kruha in dro-
bnega peciva,

2. Don Don, d.o.o., Metlika, PO Straži-
šče. Laze 16, 4001 Kranj za dobavo pe-
kovskih izdelkov,

3. Gruda - Jurmes, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur za dobavo
temnega mesa in izdelkov,

4. Perutnina Ptuj, Potrčeva c. 10, 2250
Ptuj za dobavo svetlega mesa in izdelkov,

5. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš za dobavo za-
mrznjenih rib,

6. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica za dobavo zamrznjenih živil,

7. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 93,
3301 Petrovče za dobavo mleka,

8. Ljubljanske Mlekarne, d.d., Tolstoje-
va 63, 1113 Ljubljana za dobavo mlečnih
izdelkov,

9. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo sadja,

10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4212 Naklo za dobavo zelenjave in izdelkov,

11. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo konzer-
virane zelenjave,

12. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš za dobavo za-
mrznjene zelenjave,

13. Gruda - Jurmes, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur za dobavo
jajc,

14. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo olja,

15. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo žita in
mlevskih izdelkov,

16. Peks, Škofja Loka, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo testenin ni
jušnih dodatkov,

17. Fructal, živilska indrustrija, d.d., To-
varniška 7, 5270 Ajdovščina za dobavo si-
rupov in sadnih sokov,

18. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo ostale-
ga prehrambenega blaga.

7. Pogodbena vrednost: skupna vre-
dnost ca. 20,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja pod 5% nad razpisano vre-
dnostjo, najnižja manj kot 5% pod razpi-
sano.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni drugih informacij.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001.

Osnovna šola Ivana Tavćarja
Gorenja vas

Št. JR-1/3/2001 Ob-50952
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

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

3. Datum izbire: 9. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
1. sklop: brizge, igle, katetri, kanile,

tubusi, maske, sonde,
2. sklop: osebna zaščitna sredstva,
3. sklop: opornice, ostali potrošni ma-

terial,

4. sklop: material za sterilizacijo,
5. sklop: inštrumentarij,
6. sklop: razkužila.
Kraj dobave: naročnik (ordinacije).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. sklop: ker je naročnik prejel samo eno

pravilno ponudbo, javni razpis za ta sklop ni
uspel, zato je naročnik nadaljeval postopek
izbire najugodnejšega ponudnika po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave;

2. sklop: cena 80%, kvaliteta 20%;
3. sklop: cena 100%;
4. sklop: cena 70%, kvaliteta 20%, refe-

rence 10%;
5. sklop: cena 60%, kvaliteta 30%, refe-

rence 10%;
6. sklop: cena 70%, kvaliteta 20%, refe-

rence 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

1000 Ljubljana,
2. sklop: Profarmakon International

d.o.o., Preradovičeva 20 A, 2000 Maribor,
3. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

1000 Ljubljana,
4. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

1000 Ljubljana,
5. sklop: Apollonia d.o.o., Zaloška 155,

1000 Ljubljana,
6. sklop: Sanolabor d.d., Leskoškova 4,

1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 7,339.960,62 SIT,
2. sklop: 9,569.845,00 SIT,
3. sklop: 6,392.056,83 SIT,
4. sklop: 3,144.387,03 SIT,
5. sklop: 2,633.279,60 SIT,
6. sklop: 20,337.029,58 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 1,
2. sklop: 4,
3. sklop: 2,
4. sklop: 2,
5. sklop: 2,
6. sklop: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 7,339.960,62 SIT,
2. sklop: 13,629.662,74 SIT in

9,569.845 SIT,
3. sklop: 7,467.037,69 SIT in

6,392.056,83 SIT,
4. sklop: 5,239.901,30 SIT in

3,144.387,03 SIT,
5. sklop: 2,889.968,69 SIT in

2,633.279,60 SIT,
6. sklop: 23,746.044,43 SIT in

20,337.029,58 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: 15. 6. 2001.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. JR-4/2001 Ob-51002
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Novo mesto.
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2. Naslov naročnika: Mej vrti 5, 8000
Novo mesto, faks 07/30-21-225, tel.
07/33-24-253.

3. Datum izbire: sklep o priznanju uspo-
sobljenosti dne 30. 4. 2001, sklep o stalni
dobavi blaga za obdobje enega leta dne
28. 5. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: laboratorijski material, količine vna-
prej niso določljive, kraj dobave je sedež
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
– Spes d.o.o., Stegne 21, Ljubljana,
– Kefo d.d., Kongresni trg 3, Ljubljana,
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljub-

ljana,
– Žikplast Žitnik Radovan s.p., Hosta 10,

Škofja Loka,
– Mikro+Polo d.o.o., Lackova 78, Mari-

bor za,
– Kemomed d.o.o., Kališka 9, PE Stri-

tarjeva 5, Kranj,
– Golias Labortehnika, Golias Hinko

s.p., Groharjeva 6, Ljubljana,
– Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo

100, Ljubljana,
– Medias International d.o.o., Leskoško-

va c., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ni znana, ker

količine niso vnaprej točno določene.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 23 z dne 30. 3.
2001.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

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

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Sn 99/01-13 Ob-51005
1. Naročnik: Ustavno sodišče Republi-

ke Slovenije.
2. Naslov naročnika: Beethovnova uli-

ca 10, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 3 osebna vozila z bencinskim motor-
jem prostornine do 1800 ccm, Ljublja-
na.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo, najprimernejša cena, številčnej-
ša servisna mreža, višja stopnja varnosti vo-
zila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Alpetour Remont, d.d.,
Kranj, Ljubljanska cesta 22, Kranj.

7. Pogodbena vrednost:
12,151.470,13 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 14,241.152 SIT, 12,151.470,13 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: 15. 6. 2001.
Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 0512/3-308/43-01 Ob-51010
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 432-51-25, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 13. 6. 2001 (datum

obvestila o izidu naročila).
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: naprave oziroma sistemi za merjenje
hitrosti v prometu, ki delujejo na dop-
plerskem principu z dodatno opremo in
priborom (3 kompleti), ter izvedbo ser-
visno tehničnega in uporabniškega šo-
lanja. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis sta prispeli 2
pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi,
v katerih niso bili predloženi vsi v razpisni
dokumentaciji zahtevani dokumenti. Ker na
javni razpis nista prispeli vsaj dve pravilni
ponudbi, javni razpis v skladu s prvim od-
stavkom 76. člena ZJN-1 ni uspel, zato se
postopek v skladu s tretjim odstavkom 76.
člena ZNJ-1 nadaljuje po postopku s poga-
janji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 30-31 z dne 28. 4. 2001,
Ob-47654.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/37-01 Ob-51011
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 432-51-25, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniška, kuhinjska in druga notra-
nja oprema za Policijsko postajo Bovec
po specifikaciji in količinah iz razpisne
dokumentacije, in sicer dobava in mon-
taža blaga na navedeni lokaciji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 6
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb,

od katerih sta bili po javnem odpiranju po-
nudb, pri analizi in podrobnem pregledu po-
nudb, zaradi neizpolnjevanja pogojev javne-
ga razpisa dve ponudbi izločeni.

Ostale štiri ponudbe so bile pravilne, pri-
merne in sprejemljive, zato jih je naročnik
ocenil na polagi vseh meril, ki so bila objav-
ljena in podana v razpisni dokumentaciji (ce-
na, certifikat ISO in finančno stanje ponu-
dnika), ter izbral ekonomsko najugodnejšo
ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te ob-
jave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Biring d.o.o., Motnica
7a, IC Trzin, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 12,568.780
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 14,901.538,19 SIT z vključenim
DDV, 12,568.780 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS št. 27 z dne 13. 4. 2001,
Ob-46875.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2084/01 Ob-51012
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, javno po-

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

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

3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža OPWR optičnega
kabla na daljnovodu DV 2 × 110 kV Hu-
do–Črnomelj; odsek Gotna vas–Osojnik:

– dobava OPWR, montažnega mate-
riala, kabelskih spojk, kabelskih cevi in
končne kabelske opreme,

– montaža OPWR in končne kabel-
ske opreme z meritvami kabelskega si-
stema.

Dobava razpisane opreme je DV Gotna
vas–Osojnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (70% de-
lež),

– izvedbeni rok za dokončanje del (10%
delež),

– reference izvajalca montaže (7% de-
lež),

– reference dobavitelja kabla (5% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

(3% delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje

doseženo število točk (86) po merilih za
vrednotenje ponudb.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.
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7. Pogodbena vrednost:
70,902.673,62 SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik nastopa v
svoji ponudbi s podizvajalcem PAP Telema-
tika, d.d., Ljubljana, za vrednost
18,927.260 SIT (brez DDV).

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

nudbe: 78,212.112,95 SIT (brez DDV), po
ugotovljeni računski napaki,
70,902.673,62 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 6. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-51023
1. Naročnik: Vrtec Radenci - Radenski

mehurčki.
2. Naslov naročnika: Titova cesta 1,

9252 Radenci, tel. faks 02/566-95-70.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe pred-
šolske prehrane, kraj dobave: Vrtec Ra-
denci, Titov c. 1, 9252 Radenci in enota
Janžev Vrh, 9252 Radenci.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
10, Murska Sobota, Ljubljanske mlekarne,
d.d., Obrat Maribor, Osojnikova ul. 5, Mari-
bor, za dobavo mleka in mlečnih izdelkov,

2. Mir d.d., Gornja Radgona, Lackova
22, Gornja Radgona, Vigros d.o.o., Len-
davska, Murska Sobota, za meso in mesne
izdelke,

3. Domen d.o.o., Puževci 16, Bodonci,
za dobavo rib in konzerviranih rib,

4. Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gor.
Ivanjci, Sp. Ivanjci, za dobavo jajc,

5. Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, za
dobavo olja in izdelki,

6. Domen d.o.o., Puževci 16, Bodonci,
Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, za zamrz-
nejno in konzervirano zelenjavo in sadje,

7. Veletrgovina Potrošnik, d.d., Ul. Arhi-
tekta Novaka 2, Murska Sobota, za sadne
sokove in sirupe,

8. Petlja d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj, Mli-
nopek d.d., Industrijska 11, Murska Sobo-
ta, za žita, mlevske izdelke in testenine.

9. Kruh - pecivo d.d., Ul. Jožice Flander
2, Maribor, za kruh, pekovsko pecivo, kek-
si,

10. Veletrgovina Potrošnik d.d., Ul. Ar-
hitekta Novaka 2, Murska Sobota, Droga
d.d., Industrijska c. 21, Izola, za ostalo pre-
hrambeno blago.

7. Pogodbena vrednost: 7,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: je različna po skupinah, ter težko

primerljiva, saj nekateri ponudniki niso po-
nudili vseh artiklov iz posamezne skupine.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Vrtec Radenci - Radenski mehurčki

Ob-51024
1. Naročnik: Osnovna šola I. Kavčiča Iz-

lake.
2. Naslov naročnika: 1411 Izlake, Izla-

ke 4, tel. 03/56-74-261, telefaks
03/56-74-261.

3. Datum izbire: 11. 5. 2001 in dne 30.
5. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: prehrambeni izdelki, Izlake, Mlinše.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta izdelkov, po-
sebne ugodnosti ponudnika, plačilni roki;
izbrani so bili ponudniki, ki so ponujali nižjo
ceno ob zagotovljeni kvaliteti in so nudili
boljše plačilne pogoje.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. skupina – mleko in mlečni izdelki, vre-
dnost 2,000.000 SIT: Ljubljanske mlekar-
ne, d.d., Ljubljana, Mlekarna Celeia, d.o.o.,
Petrovče, Agroind, d.d., Vipava,

II. skupina – meso in mesni izdelki, vre-
dnost 2,200.000 SIT: Jurmes Gruda, d.d.,
Šentjur, Pomurka, d.d., Murska Sobota,
Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini,

III. skupina – ribe in konzervirane ribe,
vrednost 125.000 SIT: Brumec Ručigaj,
d.o.o., Mengeš,

IV. skupina – jajca: vrednost 40.000 SIT;
KZ Laško, z.o.o., Laško, Gruda Jurmes,
d.d., Šentjur,

V. skupina – olja in izdelki, vrednost
60.000 SIT: Era, d.d., Velenje, Impuls,
d.o.o., Domžale,

VI. skupina – sveža zelenjava in sadje,
vrednost 650.000 SIT: Era, d.d., Velenje,

VII. skupina – zamrznjena in konzervira-
na zelenjava ter sadje, vrednost 290.000
SIT: Impuls, d.o.o., Domžale, Era, d.d., Ve-
lenje,

VIII. skupina – sadni sokovi in sirupi, vre-
dnost 490.000 SIT: Nekar, d.o.o., Ljublja-
na, Era, d.d., Velenje,

IX. skupina žita, mlevski izdelki in teste-
nine, vrednost 95.000 SIT: Era, d.d., Vele-
nje, Impuls, d.o.o., Domžale, Klasje, d.d.,
Celje,

X. skupina – zamrznjeni izdelki iz testa,
vrednost 40.000 SIT: Brumec Ručigaj,
d.o.o., Mengeš, Ljubljanske mlekarne, d.d.,
Ljubljana,

XI. skupina – kruh, pekovsko pecivo,
keksi, slaščičarski izdelki, vrednost
2,230.000 SIT; Klasje, d.d., Celje, Don
Don, d.o.o., Metlika,

XII. skupina – ostalo prehrambeno bla-
go, vrednost 780.000 SIT: Era, d.d., Vele-
nje, Impuls, d.o.o., Domžale.

7. Pogodbena vrednost:  v zneskih iz 6.
točke po posameznih sklopih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. skupina – mleko in mlečni izdelki:

2,089.000 SIT, 2,021.000 SIT,
II. skupina – meso in mesni izdelki:

2,432.000 SIT, 2,082.000 SIT,
III. skupina – ribe in konzervirane ribe:

127.700 SIT,
IV. skupina – jajca: 34.200 SIT, 30.500

SIT,
V. skupina – olja in izdelki: 63.540 SIT,

49.000 SIT,
VI. skupina – sveža zelenjava in sadje:

520.000 SIT,
VII. skupina – zamrznjena in konzervira-

na zelenjava ter sadje: 329.427 SIT,
265.000 SIT,

VIII. skupina – sadni sokovi in sirupi:
486.000 SIT, 403.600 SIT,

IX. skupina – žita, mlevski izdelki in te-
stenine: 123.659 SIT, 97.000 SIT,

X. zamrznjeni izdelki iz testa: 42.000 SIT,
32.700 SIT,

XI. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slašči-
čarski izdelki: 2,807.000 SIT, 2,350.000
SIT,

XII. ostalo prehrambeno blago: 865.705
SIT, 798.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: za sklop živil skupin II., III., IV., V.,
VI., VII., IX., XI. in XII. ni bilo dovolj veljavnih
ponudb, zato je naročnik za te sklope oddal
naročila po postopku s pogajanji (20. člen
ZJN).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-46183.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Osnovna šola I. Kavčiča Izlake

Št. 1 Ob-51041

1. Naročnik: Osnovna šola prof. dr. Jo-
sipa Plemlja Bled.

2. Naslov naročnika: Seliška 3, 4260
Bled.

3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 210.000 litrov kurilnega olja v treh
letih, kraj dobave Bled.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,955.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 18,501.000 SIT, 17,955.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ni bil ome-
jen postopek.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

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

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
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Ob-51102
1. Naročnik: Osnovna šola Dušana Mu-

niha Most na Soči.
2. Naslov naročnika: Most na Soči 18

a, 5216 Most na Soči, tel. 05/388-70-01,
faks 05/388-70-01.

3. Datum izbire: 16. maj 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah, fco
naročnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 60 točk, strokovna pri-
poročila (reference) 20 točk, odzivni čas za
interventna naročila 20 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. skupina – meso, mesni izdelki in ribe:
1. MIP d.d. Nova Gorica, Panovska

1, 5000 Nova Gorica,
2. Podobnik Ivan s.p., Mesarstvo Po-

dobnik, Čeplez 12, 5282 Cerkno,
3. Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,

5216 Most na Soči;
2. skupina – mleko in mlečni izdelki:

1. Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava,

2. Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid,
Gregorčičeva 32, 5222 Kobarid;

3. skupina – kruh in pekovski izdelki:
1. Pekarne Mlinotest d.o.o., Tovarni-

ška 14, 5270 Ajdovščina,
2. Don Don d.o.o., Metlika, PO Kozi-

na, Rodik 112, 6240 Kozina;
4. skupina – slaščičarski izdelki:

1. Pekarne Mlinotest d.o.o, Tovarni-
ška 14, 5270 Ajdovščina,

2. Don Don d.o.o.Metlika, PO Kozi-
na, Rodik 112, 6240 Kozina;

5. skupina – sadje in zelenjava:
1. Agrogorica d.d., Vrtojbenska 48,

5290 Šempeter pri Gorici;
6. skupina – konzervirani izdelki:

1. Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,
5216 Most na Soči;

7. skupina – zamrznjeni izdelki: /;
8. skupina – testenine:

1. Mlinotest živilska industrija d.d., to-
varniška ulica 14, 5270 Ajdovščina,

2. Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,
5216 Most na Soči;

9. skupina: sokovi:
1. Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,

5216 Most na Soči,
2. Gusto, Avgust Gregorčič s.p., DE

Presad, Gabrovka 7, 1274 Gabrovka;
10. skupina: ostalo prehrambeno blago:

1. Alpkomerc Tolmin d.d., Postaja 4,
5216 Most na Soči,

2. Mlinotest živilska industrija d.d., To-
varniška 14, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
1. skupina:
– 1/1: 2,828.316 SIT,
– 1/2: 3,184.934,12 SIT,
– 1/3 1,018.373,28 SIT;
2. skupina:
– 2/1: 3,046.191,40 SIT,
– 2/2: 4,439.474,92 SIT;
3. skupina:
– 3/1: 2,299.670 SIT,
– 3/2: 2,142.482,94 SIT;
4. skupina:
– 4/1: 896.700 SIT,
– 4/2: 798.952,90 SIT;

5. skupina:
– 5/1: 1,871.878,60 SIT;
6. skupina:
– 6/1: 1,216.965,25 SIT;
7. skupina: /;
8. skupina:
– 8/1: 251.150,06 SIT,
– 8/2: 346.074,57 SIT;
9. skupina:
– 9/1: 1,612.336,32 SIT,
– 9/2: 887.060 SIT;
10. skupina:
– 10/1: 1,854.199,65 SIT,
– 10/2: 141.354,22 SIT.
Naročnik se je v pogodbah obvezal, da

bo od vsakega izbranega dobavitelja tekom
izvajanja naročila dobavil prehrambeno bla-
go najmanj v višini 20% pogodbene vredno-
sti.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. skupina: 3,184.934,12 SIT,

1,018.373,28 SIT;
2. skupina: 4,439.474,92 SIT,

2,232.297,14 SIT;
3. skupina: 2,299.670 SIT,

2,142.482,94 SIT;
4. skupina: 896.700 SIT, 181.627,49

SIT;
5. skupina: 1,871.878,60 SIT,

321.282,46 SIT;
6. skupina: 1,216.965,25 SIT;
7. skupina: /;
8. skupina: 346.074,57 SIT,

251.150,06 SIT;
9. skupina: 1,612.336,32 SIT, 887.060

SIT;
10. skupina: 1,854.199,65 SIT,

141.354,22 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: pogodbe z izbranimi ponudniki so
sklenjene do 31. decembra 2002. Za 7.
skupino: zamrznjeni izdelki naročnik ni do-
bil ponudb, zato bo za to skupino izdelkov
naročnik izbral dobavitelja v skladu z 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: 18. 6. 2001.

Osnovna šola Dušana Muniha
Most na Soči

Ob-51145
1. Naročnik: Osnovna šola prof. dr. Jo-

sipa Plemlja Bled.
2. Naslov naročnika: Seliška 3, 4260

Bled.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

210.000 litrov kurilnega olje v treh le-
tih, kraj dobave Bled.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,955.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 18,501.000 SIT, 17,955.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omenjenega postopka: ni bil ome-
jen postopek.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za objavo
18. 6. 2001

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Št. 1 Ob-51148
1. Naročnik: OŠ Spodnja Šiška, Gasil-

ska 17, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Gasilska 17, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 5. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil v vrednosti 36,300.000
SIT, OŠ Spodnja Šiška.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

5A) Rampex-, previsoka cena izdelkov,
5B) Panex- previsoka cena izdelkov,
5C) Impuls- previsoka cena izdelkov,
5D) Gea produkt- previsoka cena izdel-

kov,
5E) Emona- previsoka cena izdelkov,
5F) Vele- previsoka cena izdelkov,
5G) Kmetijstvo Peloz – previsoka cena

izdelkov,
5H) Litijska mesarija- previsoka cena iz-

delkov,
5I) Pivka perutnininarstvo – previsoka ce-

na izdelkov.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarne Celeia, Arja vas 92, Pet-

rovče,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva

63, Ljubljana,
– Agroind Vipava, Vinarska cesta 5, Vi-

pava,
2. meso in mesni izdelki:
– Kraljeve mesnine d.d., Agrokombinat-

ska 63, Ljubljana,
– Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, Ptuj;
3. ribe in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

Mengeš,
– Mariva, Marikultura d.o.o., Linjanska

11, Portorož,
– Delmar, promet z ribo d.o.o., Industrij-

ska cesta 12, Izola;
4. jajca:
– Repar Marko, Kamnik pod Krimom 13,

Preserje;
5. olja in izdelki:
– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljublja-

na,
Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, Cesta

na okroglo 3, Naklo;
6. sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno

29, Ljubljana,
– Pod orehom, Robert Magajna s.p., V

Radno 2, Brezovica pri Ljubljani,
– Janez Eržen, Zgornje bitnje 41, Žabni-

ca;
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava:
– Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Mengeš,
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– Agro-Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, Ljubljana,

– Pod orehom, Robert Magajna s.p., V
Radno 2, Brezovica pri Ljubljani;

8. sadje:
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno

29, Ljubljana,
– Pod orehom, Robert Magajna s.p., V

Radno 2, Brezovica pri Ljubljani,
– D. Bulc Co. d.n.o., Kolodvorska 16,

Ljubljana;
9. konzervirano sadje:
– Mercator d.d., Dunajska 107, ljublja-

na,
– Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, Ce-

sta na okroglo, Naklo,
– Pod orehom, Robert Magajna s.p., V

Radno 2, Brezovica pri Ljubljani;
10. sadni sokovi in sirupi:
– Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina,
– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljublja-

na,
– Nectar d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana;
11. žita, mlevski izdelki in testenine:
– Žito, prehrambena industrija d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, Škofljica.
– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljublja-

na;
12. kruh in pekovsko pecivo:
– Maximarket d.d., Trg republike 1, Ljub-

ljana,
– Žito, prehrambena industrija d.d.,

Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-

sta 442, Škofljica,
– Kovač, pekarna in keksarna s.p.,Trža-

ška 527, Brezovica pri Ljubljani;
13. slaščičarski izdelki:
– Pekarna Pečjak d.o.o.,Dolenjska ce-

sta 442, Škofljica,
– Kovač, pekarna in keksarna s.p.,Trža-

ška 527, Brezovica pri Ljubljani,
– Peks, pekarna in slaščičarna d.d., Ki-

dričeva 53, Škofja Loka,
– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,

Videm - Dobrepolje,
– Don Don d.o.o., Laze 16, Kranj;
14. ostalo prehrambeno blago:
– Mercator d.d., Dunajska 107, Ljublja-

na,
– Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d.;

Cesta na Okroglo 3, Naklo,
– Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina.
7. Pogodbena vrednost: 36,300.000

SIT .
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 36.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. mleko in mlečni izdelki - Mlekarna

Celeia 3,889.387 SIT, Agroind Vipava
2,565.760 SIT,

2. meso in mesni izdelki - Kraljeve me-
snine d.d. 7,222.265 SIT, Perutnina Ptuj
3,333.552 SIT,

3. ribe in konzervirane ribe - Brumec-Ru-
čigaj d.o.o. 1,730.521 SIT, Delmar, pro-
met z ribo 1,352.909 SIT,

4. jajca - Repar Marko 289.980 SIT;
5. olja in izdelki - Živila Kranj, trgovina in

gostinstvo d.d. 700.327 SIT, Mercator d.d.
632.343 SIT,

6. sveža zelenjava in suhe stročnice -
Pod orehom, Robert Magajna s.p.
2,909.190 SIT, Eržen Janez 330.000. SIT,

7. zmrznjena in konzervirana zelenjava -
Agro Mrkac 2,036.350 SIT, Pod orehom,
Robert Magajna s.p. 485.545 SIT,

8. sadje - Pod orehom, Robert Magajna
s.p. 1,854.250 SIT, D. Bulc&Co.
1,629.896 SIT,

9. konzervirano sadje - Živila Kranj, trgo-
vina in gostinstvo d.d. 538.146 SIT, Pod
orehom, Robert Magajna s.p. 492.678 SIT,

10. sadni sokovi in sirupi - Mercator d.d.
1,642.509 SIT, Fructal 566.884 SIT,

11. žita, mlevski izdelki in testenine -
Mercator d.d. 1,916.924 SIT, Žito prehram-
bena industrija d.d. 811.400 SIT,

12. kruh in pekovsko pecivo - Pekarna
Pečjak d.o.o. 1,780.479 SIT, Kovač, pe-
karna in keksarna s.p. 792.870 SIT,

13. slaščičarski izdelki - Pekarna Pečjak
d.o.o. 1,578.648 SIT, Don Don d.o.o.
377.460 SIT,

14. ostalo prehrambeno blago - Merca-
tor d.d. 2,769.942 SIT, Fructal d.d.
248.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: jih ni.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 16. 3. 2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 04/01 Ob-50801
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

p.p., 2370, 1001 ljubljana, faks
01/588-94-09.

3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: pleskarska vzdrževalna
dela, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost naro-
čila, reference, število zaposlenih, gradbe-
ni oder, izvajanje del, dvižna košara, napra-
va za peskanje, izpiranje z visokotlačnimi
čistilci, rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Moja, d.o.o., Sadinja vas
23, 1261 Ljubljana-Dobrunje.

7. Pogodbena vrednost: 5,591.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 8,316.620 SIT, 5,591.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba je sklenjena za obdobje
dveh let.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 6. 2001.

Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.

Št. 138/10-8/2001 Ob-50802
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

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

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

3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dokončanje rekonstruk-
cije in dozidave paviljona B: rekonstruk-
cija operacijskega bloka v etaži B-4.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok zaključka del (kraj-
ši od razpisanega) kakovost ponujene opre-
me, garancijska doba, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Uniem, d.o.o., Ferrarska
c. 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
85,805.619,65 SIT brez vključenega DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 35,943.732,08 SIT
brez vključenega DDV.

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

nudbe: 95,595.087 SIT, 83,771.051 SIT
brez vključenega DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 01/32007 Ob-50803
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 23. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela v vrtcu Ljubljana, eno-
ta dr. France Prešeren, dislociran odde-
lek Vrtača, Erjavčeva 29, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 70%, reference 30%
po formuli.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Adaptacija Vzdrževanje
d.o.o., Ribičeva 21, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
39,960.754,03 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 51,045.729,40 SIT, 39,960.754,03 SIT.
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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. 6. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Ob-50882
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

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

škova 70, p.p. 2374 tel. 01/58-89-521,
telefaks 01/58-89-509.

3. Datum izbire: 6. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: popravilo izolacije na
vročevodnem omrežju trase ob Letali-
ški.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca –
na razpis se je javil samo eden ponudnik.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: naročilo ni dodeljeno.

7. Pogodbena vrednost: /
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: 14. 6. 2001.
Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.

Št. 35205-0003/2000 Ob-50925
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Ko-

munalna direkcija.
2. Naslov naročnika: Prešernova ulica

27, 3000 Celje, faks 03/42-65-802, tel.
03/42-65-800, elektronski naslov: komu-
nalna.direkcija@celje.si.

3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja komunalne
opreme za blokovno stanovanjsko grad-
njo DP III - kare 6 v Celju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, roki izvedbe in celovitost ponudbe. Izva-
jalec je izbran na osnovi najvišjega števila
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ceste- kanalizacija, d.d.
Celje, Lava 9, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 43,085.598
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem: 25,180.300 SIT.

9. Število prejetih ponudb: štiri za celo-
to, dve samo za del razpisanih del.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 49,388.502 SIT in 43,085.598
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v uradnem
listu rs, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: objava v Uradnem
listu RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001;
Ob-45706.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001.

Mestna občina Celje

Št. 0512/3-308/15-01 Ob-51055
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Referat za javne

razpise, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel.
472-50-54, faks 472-57-91.

3. Datum izbire: 3. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba zunanje uredi-
tve za objekt Policijske postaje Bovec,
in sicer:

I. cesta in ostale utrjene površine,
II. fekalna kanalizacija,
III. meteorna kanalizacija in odvodnjava-

nje,
IV. vodovod,
V. prestavitev elektro inštalacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis so prispele 3
ponudbe, pravočasne in pravilno opremlje-
ne, od katerih je bila izločena ena ponudba,
ker ponudnik ni v ponudbi priložil vseh za-
htevanih dokumentov. Naročnik je izbral
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kot je
navedeno v 6. točki te objave, in sicer po-
nudbo, ki je ustrezala merilom: cena, izkuš-
nje vodje del in finančno stanje ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska
c. 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 38,132.040,93 SIT z vključe-
nim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,094.488,28 SIT z vključenim DDV,
38,132.040,93 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001,
Ob-44355.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 40301/002/2001 Ob-51120
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02-88-121-10.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija prve osnov-
ne šole Slovenj Gradec – 2. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, solvent-
nost. Na podlagi kriterijev je najugodnejša

ponudba Gradnje IGEM – najnižja cena, do-
bre reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje IGEM, d.o.o.,
Slovenj Gradec.

7. Pogodbena vrednost: 114,159.661
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 114,159.661 SIT, 122,094.188
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. 6. 2001.

Mestna občina Slovenj Gradec

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 230/01 Ob-50818
1. Naročnik: Varstveno delovni center

Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Trboveljska c. 6,

1410 Zagorje ob Savi, tel.
03/56-69-790.

3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: oskrba s

toplim obrokom malice za varovance
Varstveno delovnega centra Zagorje
ob Savi za ca. 70–80 oseb dnevno za
obdobje dveh let.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in časovna oddalje-
nost ponudnikovega objekta od VDC.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Kumplast Ule Jože
s.p., Prešernova 1, 1410 Zagorje ob Sa-
vi.

7. Pogodbena vrednost: 540 SIT z
DDV za en topli obrok malice.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: vrednost obeh ponudb je bila 540
SIT z DDV za en topli obrok malice.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 6. 2001.

Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi
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Ob-50828
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Uprava Republike Slove-
nije za civilno letalstvo, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, telefaksa 01/43-16-035.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, telefona 01/473-46-00, te-
lefaks 01/431-60-35.

3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: servisiranje

naprav za neprekinjeno napajanje za le-
to 2001 z možnostjo podaljšanja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mides International
d.o.o.,  Železna 14, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 6. 2001.
Republika Slovenija

Ministrstvo za promet
Uprava Republike Slovenije

za civilno letalstvo

Št. 125/2001 Ob-50847
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Eko-

nomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,

2000 Maribor, faksa 02/25-27-056.
3. Datum izbire: 27. 3. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: repro in tis-

karske storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v skladu z razpisnimi pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: naročnik je priznal uspo-
sobljenost za opravljanje repro in tiskarskih
storitev ponudnikom Dravska tiskarna
d.o.o., Maribor, v.b. Rogina, Tiskarstvo, tr-
govina in turizem d.o.o., Radizel in Bodoč-
nost d.d., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: ca. 39 milijo-
nov SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek javnega razpisa je bil kon-
čan s sklepom Državne revizijske komisije
dne 25. 5. 2001, ker je eden izmed ponu-
dnikov sprožil revizijo.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 5 z dne 19. 1. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

Št. 004/01 Ob-50848
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

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

3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

industrijskih tirov (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena posamezne storitve
vzdrževanja se točkuje samostojno, vsota
vseh cen do 70 točk; plačilni pogoji do 15
točk; reference do 10 točk; certificiran si-
stem kakovosti 5 točk. Doseženo največje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SŽ - Železniško gradbe-
no podjetje Ljubljana d.d., Ob Zeleni jami 2,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: cenik storitev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: cenik storitev.
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: 14. 6. 2001.
Termoelektrarna

Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Št. 022-170/01 Ob-50854
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56, 58

1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-27, faks
01/478-90-13.

3. Datum izbire: 5. junij 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: poskusno

posipanje točonosnih oblakov v času od
podpisa pogodbe nad delom severov-
zhodne Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi 2. točke 20. čle-
na Zakona o javnih naročilih je izvajalec ob-
jektivno edini ustrezno opremljen in ima do-
volj strokovno usposobljenih kadrov za izva-
janje naročene storitve.

6. Ime in naslov izvajalca: Letalski cen-
ter Maribor, Ljubljanska ul. 4, 2000 Mari-
bor.

7. Pogodbena vrednost: 16,491.591
SIT z vključenim 19% DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izvajalec predvido-
ma nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: prejeli smo
samo ponudbo izbranega izvajalca.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: vrednost ponudbe v širšem obsegu
in za daljše obdobje je bila 53,460.047 SIT

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 6. 2001.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 29/1517/2001 Ob-50994
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 25. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: za dobavo

in montažo opreme ter izdelavo tehnič-
ne dokumentacije za optično infrastruk-
turo v RTP 400/220/110 kV Beričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
70%, plačilni pogoji 5%, reference izvajalca
za montažo identične opreme (20%), rok
izvedbe 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška
41, 1001 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
32,344.653,39 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 48,087.071,76 SIT,
32,344.653,39 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 6. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-50995
1. Naročnik: Uprava RS za civilno letal-

stvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19a,

1000 Ljubljana, tel: 01/4734-601, faks
01/4316-035, e-pošta: urscl@caa-rs.si.

3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:  program-

sko vzdrževanje RDD/RPX systema za
nadzor in vodenje zračnega prometa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– merila: kakovost, stroškovna učinkovi-
tost in tehnične prednosti

– utemeljitev izbire: izvajalec je dobavil
in instaliral RDD/RPX sistem. Do sedaj je
že uspešno opravljal to storitev. Spremljal in
izvajal vse dosedanje dograditve obstoječe-
ga sistema. Izbrani Izvajalec ima edini ce-
lostno ekspertizo in avtorske pravice za ta
sistemu. Dosedanje sodelovanje z njim je
bilo korektno in profesionalno. Ima tudi
obsežne reference v okviru Eurocontrol-a.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: COMSOFT Gmbh, Wach-
hausstrasse 5a, D-76227 Karlsruhe, Ger-
many.

7. Pogodbena vrednost: 10,500.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: (podatke od 4. do 10. točke se
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navede za vsako pogodbo posebej, če je
bilo naročilo oddano po sklopih!):  /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: oddaja naročila po postopku s poga-
janji brez predhodne objave (ZJN – 20.
člen, točka 1, alinea 2).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka:  /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:  /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001

Uprava RS za civilno letalstvo

Ob-50996
1. Naročnik: Uprava RS za civilno letal-

stvo.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 19 a,

1000 Ljubljana, tel. 01/4734-601, faks
01/4316-035, e-pošta: urscl@caa-rs.si.

3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

aplikativne programske opreme za nad-
zor in vodenje zračnega prometa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– merila: kakovost, stroškovna učinkovi-
tost in tehnične prednosti

– utemeljitev izbire: do sedaj je uspešno
opravljal to storitev kot podizvajalec. Sprem-
ljal in izvajal vse dosedanje dograditve ob-
stoječega sistema. Izbrani Izvajalec ima edi-
ni celostno ekspertizo na tem sistemu. Do-
sedanje sodelovanje z njim je bilo korektno
in profesionalno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lyndean Software LTD,
37 The Wynd, Dalgety Bay, Fife KY11 9SJ.
Scotland.

7. Pogodbena vrednost: 10,600.000
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: oddaja naročila po postopku s poga-
janji brez predhodne objave (ZJN – 20.
člen, točka 1, alineja 2).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 6. 2001

Uprava RS za civilno letalstvo

Št. 0512/3-308/32-01 Ob-51008
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11, faks
472-57-91.

3. Datum izbire: 22. 5. 2001(datum ob-
vestila o izidu naročila).

4. Vrsta in obseg storitev: celodnev-
na oskrba s prehrano oseb, nastanje-
nih v objektu Centra za tujce, Veliki
Otok pri Postojni, in sicer priprava hra-
ne, transport in razdelitev hrane v raz-
delilnici navedenega objekta, odvoz
odpadkov ter pomivanje posode in pri-
bora.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispela
ena pravočasna in pravilno opremljena po-
nudba. Ker na javni razpis ni prispela po-
nudba vsaj dveh ponudnikov, javni razpis ni
uspel, zato se postopek v skladu s tretjim
odstavkom 76. člena ZJN-1 nadaljuje po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45890.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 6. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 2083/01 Ob-51009
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, javno po-

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

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

3. Datum izbire: 29. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

strokovnega nadzora gradbenih in elek-
tromontažnih del pri gradnji transforma-
torskih postaj SN/NN s SN in NN vodi na
območju JP Elektro Ljubljana, d.d., za
enoletno obdobje 2001/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (70% de-
lež),

– izkušnje ponudnika o opravljenih delih
s področja razpisanih del v JP Elektro Ljub-
ljana (12% delež),

– izkušnje ponudnika o opravljenih delih
s področja razpisanih del v drugih elektro-
gospodarskih družbah Slovenije (10% de-
lež),

– plačilni pogoji (5% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

(3% delež).
Ponudnik je bil izbran glede na najvišje

doseženo število točk po merilih za vredno-
tenje ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– DE Elektro Kočevje: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana,

– DE Elektro Ljubljana-mesto: IBE, d.d.,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana,

– DE Elektro Ljubljana-okolica: IBE,
d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana,

– DE Elektro Novo mesto: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana,

– DE Elektro Trbovlje: Berg, d.o.o., Dob
41, 1296 Šentvid pri Stični.

7. Pogodbena vrednost:

– DE Elektro Kočevje: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana: 2,098.000
SIT (brez DDV),

– DE Elektro Ljubljana-mesto: IBE, d.d.,
Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana: 2,909.000 SIT
(brez DDV), upoštevana računska napaka,

– DE Elektro Ljubljana-okolica: IBE,
d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana:
6,068.000 SIT (brez DDV), upoštevana ra-
čunska napaka,

– DE Elektro Novo mesto: C & G, d.o.o.,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana: 3,215.000
SIT (brez DDV),

– DE Elektro Trbovlje: Berg, d.o.o., Dob
41, 1296 Šentvid pri Stični: 3,250.000 SIT
(brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: s podizvajalci Elek-
troservisi, d.d., Projekt biro Branko Tratar,
s.p., Spekter, d.o.o., AG Inženiring, d.o.o.
in LUZ, d.d., nastopa v svoji ponudbi samo
ponudnik C & G, d.o.o., in sicer za vre-
dnost 11,850.000 SIT (brez DDV).

9. Število prejetih ponudb: prejetih je
bilo 5 ponudb za vsako posamezno DE.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– DE Elektro Kočevje: 3,266.000 SIT
(brez DDV), 1,848.000 SIT (brez DDV),

– DE Elektro Ljubljana-mesto:
5,161.000 SIT (brez DDV), 2,909.000 SIT
(brez DDV),

– DE Elektro Ljubljana-okolica:
12,034.000 SIT (brez DDV), 6,068.000
SIT (brez DDV),

– DE Elektro Novo mesto: 5,120.000
SIT (brez DDV), 2,408.000 SIT (brez DDV),

– DE Elektro Trbovlje: 5,249.000 SIT
(brez DDV), 2,352.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 6. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 005/01 Ob-51109
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

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

3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija ha-

varije turboagregata 1 (1A, zap. št. 1).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena vrednost do 50
točk; reference do 20 točk; rok za izvedbo
do 20 točk; plačilni pogoji do 5 točk; certifi-
ciran sistem kakovosti 5 točk; doseženo
najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SOL Intercontinental
d.o.o., Bežigrad 15, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 199,352.579
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 199,352.579 SIT.

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

nudbe: 202,374.825 SIT in 199,352.579
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 15 z dne 2. 3.
2001.

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

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Podelitev koncesij

Št. 40501-12/01 Ob-50983
Na podlagi prvega odstavka 133.člena

Zakona o javnih naročilih in 36.člena Zako-
na o gospodarskih javnih službah objavlja-
mo

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe oskrbe z

zemeljskim plinom
1. Naročnik - koncedent: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, tel.
01/72-20-100.

2. Predmet koncesije: izvajanje gospo-
darske javne službe oskrbe z zemeljskim
plinom na območju občine Domžale, kar
obsega:

a) pravica izkoriščanja, upravljanja in
vzdrževanja že zgrajenega lokalnega javne-
ga plinovodnega omrežja za oskrbo z ze-
meljskim plinom v lasti Občine Domžale;

b) razvoj in načrtovanje ter pospeševa-
nje oskrbe z zemeljskim plinom v Občini
Domžale;

c) gradnja lokalnega plinovodnega omre-
žja in plinovodnih objektov (v nadaljnjem be-
sedilu: plinovodnega omrežja) za oskrbo z
zemeljskim plinom na območju Občine
Domžale;

d) oskrba z zemeljskim plinom preko pli-
novodnega omrežja na območju Občine
Domžale;

e) upravljanje in vzdrževanje plinovodne-
ga omrežja za distribucijo zemeljskega plina
ter drugih objektov in naprav za oskrbo z
zemeljskim plinom.

3. Gospodarsko javno službo oskrbe z
zemeljskim plinom na območju Občine
Domžale lahko izvaja le en koncesionar.

4. Koncesijska pogodba se sklene za
dobo 30 let.

5. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis.

6. Polni naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo.

7. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, številka ŽR:
50120-630-810230, sklic – javni razpis -
plin.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 8. 2001 do 12. ure

9. Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija.

11. Zapečatene kuverte morajo biti ja-
sno označene z napisom “Ne odpiraj, javni
razpis – koncesija za izvajanje gjs oskrbe z
zemeljskim plinom”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 9. 2001 ob 15. uri v konferenčni sobi
Občine Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa kon-
cesijske pogodbe.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik oziroma dokazi, ki jih mora predložiti:

a) izjava dobavitelja o dobavi zemeljske-
ga plina za dobo trajanja koncesijskega ra-
zmerja,

b) dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

c) ugotovitvena odločba po 4. členu za-
kona o gospodarskih družbah,

d) seznam strokovno usposobljenih de-
lavcev za izvajanje predmeta koncesije,

e) seznam potrebnih delovnih priprav za
izvajanje predmeta koncesije,

f) seznam ustreznih delovnih prostorov,
g) izjava, da bo zagotovil vodenje katas-

tra plinovodnega omrežja ter razpolagal z
ustreznimi delovnimi pripravami in informa-
cijskim sistemom, ki bo usklajen z geograf-
skim informacijskim sistemom koncedenta
(seznam),

h) izjava ponudnika:
– da bo sklenil z zavarovalnico zavaro-

valno pogodbo za zavarovanje rizika škode,
povzročene z izvajanjem del pri izgradnji pli-
novodnega omrežja in drugih naprav in si-
cer za zavarovalno vsoto v tolarski protivre-
dnosti 500.000 EUR, ter izjavo, da bo zava-
rovalno polico vinkuliral v korist konceden-
ta,

– da bo sklenil z zavarovalnico zavaro-
valno pogodbo za zavarovanje svoje podjet-
niške civilne odgovornosti v zvezi z izvaja-
njem sklenjene koncesijske pogodbe in si-
cer za zavarovalno vsoto v tolarski protivre-
dnosti 500.000 EUR,

i) izjava, da se obveže zagotavljati stalno
dežurno službo za odpravljanje napak na
plinovodnem omrežju in pri uporabnikih pli-
na,

j) elaborat o izvajanju oskrbe s plinom
glede zagotavljanja kadrov, organizacije de-
la, strokovne usposobljenosti in tehnične
opremljenosti, finančne in materialne uspo-
sobljenosti ter načrtovanja razvoja,

k) dokaz, da ima pozitivno finančno sta-
nje in sposobnost za izpolnitev obveznosti:
obrazce BON1, BON2, BON3 in revidirano
bilanco poslovanja za preteklo leto,

l) seznam v katerih bodo navedene iz-
kušnje in reference glede kakovosti in pra-
vočasnosti izvedbe na področju načrtova-
nja, projektiranja, gradnje, upravljanja in
vzdrževanja plinovodnega omrežja ter oskr-
be z zemeljskim plinom (predložiti je potre-
bno tudi pisne reference, ki so navedene v
seznamu),

m) investicijski načrt gradnje plinovodne-
ga omrežja v skladu z lokacijskim načrtom
koncedenta in terminski plan gradnje, s ka-
terim je kot skrajni rok izgradnje plinovo-
dnega omrežja in lokalnih oskrbovalnih si-

stemov na podlagi utekočinjenega naftnega
plina določen 31. 12. 2006

n) izjava, da je pripravljen prevzeti ob-
veznost plačila nadomestila koncedentu za
pravico izkoriščanja že zgrajenega plinovo-
dnega omrežja v lasti koncedenta najmanj v
višini 390 mio SIT.

o) izjava, da je pripravljen prevzeti ob-
veznosti plačevanja nadomestila konceden-
tu za dodelitev koncesije in sicer najmanj
20% od vsakega povračila za priklop upora-
bnika plina in praviloma 10% od marže za
distribucijo plina,

p) izjava, da je pripravljen in sposoben
prevzeti obveznost kreditiranja uporabnikov
plina za financiranje gradnje priključkov, pla-
čila prispevka za priključitev in stroškov
gradnje notranjih plinskih napeljav v objek-
tih uporabnikov,

q) izjava, da je pripravljen izročiti konce-
dentu ob podpisu koncesijske pogodbe ne-
preklicno bančno garancijo na prvi poziv
izdane s strani koncedenta sprejemljive ban-
ke, s katero bo banka – garant jamčila kon-
cedentu izpolnitev obveznosti koncesionar-
ja iz sklenjene koncesijske pogodbe in si-
cer za pravočasnost in kakovost izgradnje
plinovodnega omrežja in drugih naprav v
skladu z lokacijskim načrtom koncedenta
ter v obsegu in rokih, določenih s koncesij-
sko pogodbo in sicer v vrednosti 30%od
nezgrajenega omrežja,

r) izjava, da se zavezuje povrniti konce-
dentu stroške izdelave projektno-tehnične
dokumentacije in pridobivanja upravnih so-
glasij ter dovoljenj za še ne zgrajene odse-
ke plinovodnega omrežja,

s) izjava, da bo brezplačno opravil pri-
klop objektov v lasti koncedenta in javnih
zavodov ter podjetij v njegovi lasti po sezna-
mu. S to izjavo prevzema tudi obveznost
priklopa za bodoče objekte, ki jih zgradijo
koncedent, javna podjetja in javni zavodi v
njegovi izključni lasti v času trajanja konce-
sijskega razmerja,

t) izjava, da do izgradnje plinovodnega
omrežja pripravi program oskrbe z lokalnimi
plinskimi sistemi kontejnerskega tipa z ute-
kočinjenim naftnim plinom na območjih ozi-
roma krajih izven lokacijskega načrta grad-
nje plinovodnega omrežja za oskrbo z ze-
meljskim plinom, vključno z roki in pogoji za
njegovo izvedbo po posebnem programu,
ki ga na predlog koncesionarja potrdi kon-
cedent,

u) finančni načrt gradnje in njenega fi-
nanciranja,

v) seznam predvidenih kooperantov in
izvajalcev del z ustreznimi listinami, ki doka-
zujejo njihovo usposobljenost,

w) normative stroškov upravljanja, teko-
čega in investicijskega vzdrževanja plinovo-
dnega omrežja,

x) načrt ukrepov za preprečevanje ne-
sreč pri oskrbi z zemeljskim plinom in ukre-
pov v primeru nesreče pri uporabi zemelj-
skega plina,

y) izjava, s katero izrecno potrjuje, da mu
je znano stanje plinovodnega omrežja in dru-
gih naprav obstoječega lokalnega plinovo-
dnega sistema v lasti naročnika, za katero
naročnik podeljuje pravico za njegovo izko-
riščanje po načelu “takšno, kakršno je”,

z) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 30 mio SIT,
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ž) popolni seznam povezanih družb in
gospodarskih subjektov

15. Merila za dodelitev naročila:
– reference (kakovost in pravočasnost

izvedbe, izvajanje dejavnosti oskrbe z ze-
meljskim plinom, dolžina in število individu-
alnih priključkov že zgrajenih omrežij) 0,40
točke,

– predlagani rok gradnje 0,10 točke,
– plačila koncedentu (koriščenje že zgra-

jenega omrežja, udeležba na povračilih za
priklop, udeležba na distribucijski marži)
0,20 točke,

– ostali pogoji (oskrba z lokalnimi plin-
skimi sistemi-kontejnerji, stroški upravljanja
in vzdrževanja omrežja, kreditiranje upora-
bnikov plina, računalniška podpora) 0,30
točke.

16. Datum in št.objave predhodnega raz-
pisa: 24. 11. 2000 v Ur. l. RS, št.
108/2000.

17. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo v Ur. l. RS: 15. 6. 2001.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja se postavijo pisno in pošljejo
na naslov naročnika, faks 72-14-005, ali po
elektronski pošti: Plin@domzale.si.

Občina Domžale

Javni razpisi

Ob-50461
Na podlagi določil Zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS, št.8/91-I.), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS,
št. 32/01), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS,
št. 32/01), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01) in Pravilnika o spodbujanju
tehnološkega razvoja (Ur. l. RS, št. 52/01),
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
za krepitev razvojnih jeder v podjetjih

I. Neposredni uporabnik: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).

II. Predmet javnega razpisa je podpira-
nje malih razvojno-raziskovalnih projektov.
Namen tega razpisa je spodbujanje preho-
da najvišje izobraženih kadrov iz znanstve-
no raziskovalnih središč v gospodarstvo.

III. Pogoji za dodelitev subvencije:
Na razpis se lahko prijavijo organizacije,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Republiki Sloveniji,
– so statusno organizirane v skladu z za-

konom o gospodarskih družbah,
– so vpisane v evidenco raziskovalnih or-

ganizacij na Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport,

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije in,

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 2. odstavku 10. členu zakona o finan-
čnem poslovanju podjetij.

Ministrstvo dodeljuje po tem razpisu sub-
vencije za pokrivanje dela stroškov majhnih
razvojno-raziskovalnih projektov, ki so lah-
ko sestavljeni iz industrijskih raziskav in
predkonkurenčne raziskovalno - razvojne
aktivnosti, če:

– predstavljajo industrijske raziskave pri-
dobivanje znanja za razvoj novih proizvodov,
postopkov in storitev ali izboljšavo že obsto-
ječih proizvodov, postopkov in storitev;

– predstavlja predkonkurenčna razisko-
valno-razvojna aktivnost oblikovanje rezulta-
tov (industrijskih) raziskav v načrt, postavi-
tev ali obliko za nove, spremenjene ali izbo-
ljšane proizvode, postopke ali storitve, če
so ti namenjeni prodaji ali uporabi, vključno
s sestavo začetnega prototipa, ki ne bi bil
uporaben v trgovanju. To lahko vključuje
tudi osnovno opisovanje in oblikovanje osta-
lih proizvodov, postopkov ali storitev in za-
četne demonstracijske projekte ali pilotne
projekte, če takih projektov ni mogoče pre-
tvoriti ali uporabiti za industrijsko uporabo
ali tržno izkoriščanje.

Utemeljeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:

– stroški osebja (raziskovalci, tehniki in
ostalo podporno osebje, ki so zaposleni iz-
ključno za raziskovalno dejavnost);

– stroški instrumentov, opreme in zem-
lje ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in
stalno (razen če so tržno preneseni) za razi-
skovalno dejavnost;

– stroški svetovanja in ustreznih storitev,
ki se uporablja izključno za raziskovalno de-
javnost, vključno z raziskavami, tehničnim
znanjem in patenti itd., ki so kupljeni iz zu-
nanjih virov;

– režijski stroški, ki so nastali neposre-
dno kot rezultat raziskovalne dejavnosti;

– ostali stroški delovanja (npr. stroški
materiala, energentov in podobnih proizvo-
dov), ki so nastali neposredno kot rezultat
raziskovalne dejavnosti.

Omejitev subvencije:
Za industrijske raziskave se lahko dodeli

pomoč do višine 50% upravičenih stroškov
projekta. Za predkonkurenčne razvojno razi-
skovalne aktivnosti se lahko dodeli pomoč
do višine 25% upravičenih stroškov projekta.

K zgoraj omenjenim omejitvam je mogo-
če nameniti dodatke v naslednjih primerih:

– kjer je pomoč namenjena majhnim in
srednjim podjetjem, dodatnih 10 odstotnih
točk;

– kjer, ob upoštevanju predpisov za dr-
žavno regionalno pomoč, raziskovalni pro-
jekt poteka v regiji z nizkim življenjskim stan-
dardom ali resno brezposelnostjo, dodatnih
5 odstotnih točk;

– ko je raziskovalno razvojni projekt pri-
oriteten v smislu nacionalne tehnološke in
razvojne politike ter vključuje učinkovito so-
delovanje med podjetji in javnimi raziskoval-
nimi organizacijami, je mogoče povečanje
za 10 odstotnih točk.

Odstotne točke iz prejšnjih odstavkov se
lahko seštevajo, toda višina pomoči ne sme
preseči 75% za industrijske raziskave in
50% za predkonkurenčne razvojne - razi-
skovalne aktivnosti.

Maksimalna višina odobrene subvencije
ne sme presegati 1,500.000 SIT, ob pogo-
ju da višina subvencije ne presega zgornjih
dovoljenih stopenj pomoči.

IV. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija v skladu z naslednjimi merili:

Merilo Število točk
1. Kakovost razvojno raziskovalne
vsebine projekta (tehnološka
zahtevnost projekta, dosežena
raven znanja, reference izvajalca) 40
2. Organizacija projekta
(dobro definirani cilji, opis dela,
mejniki in pričakovani rezultati) 30
3. Obseg raziskovalno razvojnega
sodelovanja z drugimi podjetji,
raziskovalnimi in akademskimi
organizacijami 15
4. Ustanavljanje oziroma širitev
lastnega razvojnega oddelka
z novimi doktorji in magistri znanosti
(oblika in trajanje zaposlitve v okviru
predlaganega projekta) 15
Skupaj 100

V. Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec OMP-01
– izvleček projekta;
– predstavitev projekta;
– izpolnjen vprašalnik za določitev sto-

pnje državnih pomoči;
– dokazilo o doseženi izobrazbi;
– pri notarju overjeni prepis listine, iz ka-

tere je razviden datum sklenitve in vrsta de-
lovnega razmerja;

– izpolnjen, podpisan in žigosan obra-
zec IZ-01 (izjava).

VI. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa: 30 mili-
jonov SIT. Ministrstvo bo izbranim uporabni-
škim organizacijam izplačalo subvencijo v
predvideni višini do 1,500.000 SIT glede
na utemeljene stroške ter oceno projekta,
in sicer do konca proračunskega leta pod
pogojem, da je zahtevek za izplačilo izstav-
ljen na Ministrstvo najkasneje do 15. 11.
tekočega leta.

VII. Pisne vloge z vso potrebno doku-
mentacijo morajo prijavitelji dostaviti v zapr-
tih ovojnicah v vložišče Ministrstva za go-
spodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napis: Ne odpiraj! Vlo-
ga na javni razpis za krepitev razvojnih jeder
v podjetjih ter naveden naslov pošiljatelja.
Vloga mora prispeti na ta naslov ne glede na
vrsto prenosa do vključno 24. avgusta 2001
do 12.ure.

VIII. Komisijsko odpiranje vlog bo 27.av-
gusta 2001 ob 11. uri v sejni sobi 2. nadstro-
pja Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5
in ni javno. Nepravočasnih in nepravilno ozna-
čenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijaviteljem. Prijavitelji bodo o spreje-
tju vloge v nadaljnjo obravnavo oziroma njeni
zavrnitvi obveščeni v roku 8 dni po končanem
delu komisije za odpiranje vlog.

IX. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni do 2. oktobra 2001.

X. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani prijavitelji dvignejo vsak delovni
dan od dneva objave javnega razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije RS od 7. do
17. ure na recepciji v II. nadstropju Mini-
strstva, Kotnikova 5, Ljubljana. Prijavitelji
lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi
pisno na naslov Ministrstva, ali po telefonu
(01) 478-3311 pri Hermini Pipuš ali dr.An-
dreju Cvelbarju. Prijavna dokumentacija je
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na voljo tudi na spletnih straneh na naslovu
http://sigov2.sigov.si/mg/akt.html

Republika Slovenija
Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-50462
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospo-

darstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nada-
ljevanju: MG) na podlagi 27.člena Zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I),
Pravilnika o infrastrukturnih razvojnih centrih
(Ur. l. RS, št. 52/01) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00 in 9/01),
Proračuna RS za l. 2001 (Ur. l. RS št. 32/01)
in ZIPRS (32/01) objavlja

javni razpis
za subvencioniranje projektov

tehnoloških parkov za leto 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slo-
venije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je subvenci-
oniranje projektov tehnoloških parkov, ki so
ustanovljeni in organizirani v skladu s Pravil-
nikom o infrastrukturnih razvojnih centrih
(Ur. l. RS, št. 52/01).

3. Dejavnost tehnološkega parka je na-
menjena novim dinamičnim podjetjem, za-
snovanih na tehnologijah ali izdelkih in stori-
tvah z visoko vsebnostjo znanja, ki začenja-
jo gospodarsko izrabljati rezultate lastnega
razvojno-raziskovalnega dela. Spodbude so
namenjene majhnim in srednje velikim po-
djetjem.

4. Tehnološki park pomaga podjetjem s
svetovalnimi storitvami enkratnega značaja
na področju usposabljanja, upravljanja, ra-
čunovodstva, knjigovodstva ter finančnega
poslovanja, novih tehnologij (posebno infor-
macijskih), varstva okolja, zaščite intelektu-
alne lastnine in podobno, ocene izvedljivo-
sti novih predlogov ter razširjanje znanja.
Svetovalne storitve so podjetjem namenje-
ne le v začetni fazi projekta.

Tehnološki park je pravna oseba, ki
predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za izva-
janje razvojno raziskovalne dejavnosti ter iz-
vaja svetovanje v začetni fazi projekta pre-
nosa raziskovalno razvojnih dosežkov na trg.

Tehnološki park mora vsebovati sedeže
podjetij, katerih primarna dejavnost je go-
spodarska izraba rezultatov lastnega razvoj-
no raziskovalnega dela. Podjetja se v te-
hnološkem parku nahajajo le omejeno ob-
dobje in sicer največ do 4. leta delovanja.
Po tem času se morajo preseliti iz tehnolo-
škega parka. V nasprotnem primeru tehno-
loški park za ta podjetja ne more pridobiti
subvencije ministrstva.

5. Pravico do subvencioniranja pridobi
tehnološki park upoštevaje naslednje krite-
rije:

– razpolagati mora z ustreznim prosto-
rom,

– razpolagati mora s strokovnjaki, ki oce-
njujejo tehnološko zahtevnost in perspektiv-
nost podjetij.

Kot primerna infrastruktura za delovanje
novih, tehnološko naprednih podjetij, vklju-
čenih v tehnološki park se zahteva:

– infrastrukturna opremljenost (pisarniški
prostori, proizvodni prostori, telefon, inter-
net, energetika, ...)

– zagotavljanje storitev (finančne, prav-
ne, marketinške, ...).

6. Ob vlogi mora tehnološki park predlo-
žiti kopijo akt o ustanovitvi, iz katerega je
razvidno, da gre za nepridobitno dejavnost,
oziroma izjavo organa upravljanja, da bodo
sredstva razpisane subvencije uporabljena
za nepridobitne namene, ki so skladni s cilji
delovanja tehnološkega parka. Prav tako je
potrebno ob vlogi predložiti program dela in
smernice poslovanja za obdobje naslednjih
petih let.

7. V programu dela mora TP:
– jasno opredeliti vlogo in cilje delovanja

tehnološkega parka,
– predstaviti prostor in infrastrukturno

opremljenost s katero razpolaga tehnološki
park,

– obrazložiti na kakšen način bodo vklju-
čenim podjetjem nudili svetovalne storitve
na področju usposabljanja, upravljanja, fi-
nančnega poslovanja, novih tehnologij (po-
sebno informacijskih), varstva okolja, zašči-
te intelektualne lastnine in podobno ter oce-
ne izvedljivosti novih predlogov,

– predložiti okvirni finančni načrt poslo-
vanja za obdobje petih let, z navedenimi
vsemi viri prihodkov (javnimi in zasebnimi),

– predložiti reference ključnih ljudi v TP
s področja prenosa znanja, rezultatov razi-
skav in tehnologij v prakso ,

– analizo vključenih podjetij v tehnolo-
škem parku.

Višina subvencije se določi za dejavno-
sti, navedene v programu dela tehnološke-
ga parka, pri čemer lahko tehnološki park
prejme sredstva le za upravičene stroške in
v višini, ki je za te vrste stroškov dovoljena.

Upravičeni stroški za tehnološki park so:
– svetovalne storitve enkratnega znača-

ja, ki so podjetjem na voljo le v začetni fazi
projekta razvoja posameznega podjetja na
področju usposabljanja, upravljanja, raču-
novodstva, knjigovodstva ter finančnega po-
slovanja, novih tehnologij (posebno infor-
macijskih), varstva okolja, zaščite intelektu-
alne lastnine in podobno, ocene izvedljivo-
sti novih predlogov ter razširjanje znanja. (v
višini do 50% stroškov).

– stroški opreme, zemljišč, in poslopij,
ki se izključno in stalno uporabljajo za raz-
vojno-raziskovalne aktivnosti v okviru podje-
tij tehnološkega parka in jih v njihovem ime-
nu pridobi in usmerja tehnološki park. Razi-
skovalno razvojne aktivnosti podjetij morajo
biti organizirane v obliki projektov, kjer je
jasno razviden tip raziskave in sicer:

– industrijske raziskave, namenjene pri-
dobivanju znanja za razvoj novih proizvo-
dov, postopkov in storitev ali izboljšavo že
obstoječih proizvodov, postopkov in stori-
tev.

– predkonkurenčne razvojno – razisko-
valne aktivnosti, namenjene prenosu rezul-
tatov industrijskih raziskav v oblikovanje no-
vih, spremenjenih in izboljšanih proizvodov,
postopkov in storitev, ne glede na to ali je
takšno oblikovanje namenjeno prodaji ali
uporabi, vključno z izdelavo prototipov, ki
niso komercialno uporabljivi.

Subvencija teh stroškov ne sme prese-
gati 25% stroškov projekta.

Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija v skladu z naslednjimi merili:

Merilo Število točk
1. Kakovost razvojno raziskovalne
vsebine projekta (tehnološka zahtevnost
projekta, reference izvajalca, dosežena
raven znanja) 40
2. Organizacija projekta (dobro definirani
cilji, opis dela, mejniki in pričakovani
rezultati) 30
3. Obseg raziskovalno razvojnega
sodelovanja z drugimi podjetji,
raziskovalnimi in akademskimi
organizacijami 20
4. Tehnološka opremljenost 10
Skupaj 100

8. Subvencija se izračuna na osnovi ob-
sega upravičenih stroškov projektov, ki jih
izvaja tehnološki park. Subvencioniranje se
bo izvajalo do konca proračunskega leta
pod pogojem, da je zahtevek za izplačilo
izstavljen na ministrstvu najkasneje do 15.
11. tekočega leta.

9. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 130 milijonov tolarjev
SIT iz proračuna Republike Slovenije za leto
2001.

10. Vloga za razpis mora vsebovati po-
leg popolno izpolnjenega prijavnega obraz-
ca TP-01 še vse priloge, ki so navedene v
razpisni dokumentaciji.

11. Razpisno dokumentacijo dvignejo
predlagatelji vsak dan od 8. do 16 ure, v
času trajanja razpisa na recepciji MG (dru-
go nadstropje), Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na. Razpisna dokumentacija se nahaja tudi
na elektronskem naslovu ministrstva
http://sigov2.sigov.si/mg/akt.html.

12. Pisne vloge z oznako: “Ne odpiraj –
vloga za javni razpis – subvencioniranje pro-
jektov tehnoloških parkov” in naslovom po-
šiljatelja morajo prispeti do ponedeljka, 27.
avgusta 2001, do 12. ure v glavno pisarno
MG (drugo nadstropje), Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, ne glede na način prenosa.

13. V postopku za zbiranje predlogov za
subvencioniranje projektov tehnoloških par-
kov se obravnavajo vloge, ki vsebujejo vse,
z javnim razpisom zahtevane podatke, do-
kazila ter prispejo na ministrstvo v roku, do-
ločenem v javnem razpisu.

14. Za strokovno oceno vlog za subven-
cioniranje projektov tehnoloških parkov, mi-
nister imenuje komisijo, ki v roku 45 dni od
zaključka razpisnega roka oceni ali so izpol-
njeni pogoji za subvencioniranje projektov
tehnoloških parkov. Potencialni prejemniki
bodo do 15. oktobra 2001 obveščeni o
izidu javnega razpisa.

15. Komisijsko odpiranje vlog bo v to-
rek, 28. avgusta 2001 ob 9. uri v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana. Nepravočasne in nepravil-
no označene vloge komisija ne bo obravna-
vala in bodo zavržene. Odpiranje ni javno.

16. Podrobnejše informacije o razpisu
lahko dobite pri kontaktni osebi: Erik Poto-
čar, e-mail:Erik.Potočar@gov.si, tel.:
01/4783302.

Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije

Ob-50464
Republika Slovenija, Ministrstvo za go-

spodarstvo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v
nadaljevanju: MG) na podlagi 27. člena Za-
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kona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I), Pravilnika o infrastrukturnih razvoj-
nih centrih (Ur. l. RS, št. 52/01), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, Št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01), Proračuna RS za leto 2001
(Ur. l. RS št. 32/01) in ZIPRS (32/01) ob-
javlja

javni razpis
za subvencioniranje projektov

tehnoloških centrov v letu 2001
1. Uporabnik proračunskih sredstev je

Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slo-
venije, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je subvenci-
oniranje projektov tehnoloških centrov, ki
so ustanovljeni in organizirani v skladu s
Pravilnikom o infrastrukturnih razvojnih cen-
trih (Ur.l. RS, št. 52/01), in sicer

2.1. kot branžni tehnološki centri (v na-
daljevanju TC), ali kot

2.2. kot regijski tehnološki centri.
3. Pravico do subvencioniranja pridobi te-

hnološki center na osnovi izbora v okviru jav-
nega razpisa, upoštevaje naslednje kriterije:

– center mora biti vezan na oziroma usta-
novljen s strani več gospodarskih organiza-
cij, znotraj gospodarske panoge oziroma
branže. (Ustanoviteljica je lahko tudi država,
občina, GZS, SRD, itd.),

– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane
v evidencah MŠZŠ,

– pisno mora biti izkazan jasen interes
več gospodarskih organizacij za razvojno
povezovanje ter delež sredstev, opreme,
vnaprejšen zakup kapacitet, itd. …, ki so jih
le ti pripravljeni vložiti v center.

4. Ob prijavi mora TC predložiti:
– kopijo ustanovitvenih aktov in registra-

cije, iz katere je razvidna formalna organizi-
ranost centra (zavod, d.o.o.),

– program dela,
5. V programu dela mora TC:
– jasno opredeliti vlogo in cilje delovanja

centra,
– priložiti analizo, ki dokazuje rast trgov

na področju načrtovanih dejavnosti oziroma
potrjuje smiselnost vlaganj države v določe-
no področje,

– okvirne smernice za naslednjih 5 let,
– predložiti finančni načrt poslovanja za

tekoče leto s posebnim poudarkom na virih
prihodkov,

– predložiti cenik storitev centra za usta-
novitelje, člane in druge uporabnike,

– predložiti opis programov oziroma sto-
ritev, ki jih TC ponuja uporabnikom, kot npr.
sodelovanje pri razvojno-raziskovalnih pro-
jektih z gospodarskimi družbami, prenos
znanja, pridobivanje novih znanj, vpeljeva-
nje tehnologij, itd.,

– prikazati svojo morebitno povezanost
s drugimi raziskovalno-razvojnimi organiza-
cijami doma in v tujini,

– predložiti seznam redno oziroma do-
polnilno zaposlenih,

– predložiti popis obstoječe oziroma do-
segljive raziskovalno razvojne opreme,

– predložiti morebitne reference ključ-
nih ljudi v TC s področja prenosa znanja,
rezultatov raziskav in tehnologij v prakso,

6. Prednost pri izbiri bodo imeli TC, ki
uspešno delujejo že dlje časa, ustvarjajo

večji del prihodkov na trgu, povezujejo ve-
čje število zainteresiranih gospodarskih
družb in drugih uporabnikov znanja in stori-
tev TC.

7. Merila za izbiro projektov:
Popolne vloge bo ocenila strokovna ko-

misija v skladu z naslednjimi merili:

Merilo Število točk
1. Kakovost razvojno raziskovalne
vsebine projekta (tehnološka
zahtevnost projekta, reference izvajalca
in dosežena raven znanja) 40
2. Organizacija projekta (dobro
definirani cilji, opis dela,
mejniki in pričakovani rezultati) 30
3. Obseg raziskovalno razvojnega
sodelovanja z drugimi podjetji,
raziskovalnimi in akademskimi
organizacijami 20
4. Tehnološka opremljenost 10
Skupaj 100

8. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 140 milijonov tolarjev,
čas trajanja sofinanciranja je do konca pro-
računskega leta 2001, pod pogojem, da je
zahtevek za izplačilo izstavljen na ministrs-
tvu najkasneje do 15. 11. 2001.

9. Vloga za razpis mora vsebovati poleg
popolno izpolnjenega prijavnega obrazca
TC-01 še priloge, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji (glej navodilo za pripravo pri-
jave).

10. Razpisno dokumentacijo dvignejo
predlagatelji vsak dan od 8. do 16. ure, v
času trajanja razpisa na recepciji MG (dru-
go nadstropje), Kotnikova ulica 5, Ljublja-
na. Razpisna dokumentacija se nahaja tudi
na elektronskem naslovu http://www.si-
gov.si/

11. Pisne vloge z oznako: »Ne odpiraj –
vloga za javni razpis – subvencioniranje pro-
jektov tehnoloških centrov« in naslovom po-
šiljatelja morajo prispeti do ponedeljka, 27.
avgusta 2001, do 12. ure v vložišče MG,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ne glede na
način prenosa.

12. V postopku za zbiranje predlogov
za subvencioniranje projektov tehnoloških
centrov se obravnavajo prijave, ki vsebu-
jejo vse, z javnim razpisom zahtevane po-
datke, dokazila ter prispejo na ministrstvo
v roku, določenem v javnem razpisu. Ne-
pravočasne in nepopolno označene vloge
komisija ne bo obravnavala in bodo zavr-
žene.

13. Za strokovno oceno vlog za subven-
cioniranje projektov tehnoloških centrov, mi-
nister imenuje komisijo, ki v roku 45 dni od
zaključka razpisnega roka oceni ali so izpol-
njeni pogoji za dodelitev subvencije za pro-
jekte tehnološkega centra. Potencialni pre-
jemniki bodo o izidu JR obveščeni do 15.
oktobra 2001.

14. Komisijsko odpiranje vlog bo v po-
nedeljek, 27. avgusta 2001 ob 14. uri v
prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni jav-
no.

15. Podrobnejše informacije o razpisu
lahko dobite pri kontaktni osebi: Erik Po-
točar, e-mail: Erik.Potočar@gov.si, tel.
01/47-83-302.

Ministrstvo za gospodarstvo
Republike Slovenije

Ob-50465
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00 in 09/01), 27. čle-
na Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/91-I), 18. člena Pravilnika o spod-
bujanju tehnološkega razvoja (Ur.l.RS, št.
52/01), objavlja Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nada-
ljevanju: MG)

javni razpis
za pridobitev subvencij za

predkonkurenčno raziskovalno
razvojne projekte podjetij v letu 2001

1. Uporabnik proračunskih sredstev je
Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slo-
venije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je subvencioniranje
dela predkonkurenčno raziskovalno-razvoj-
nih aktivnosti (v nadaljnjem besedilu PRR
aktivnosti), usmerjenih v ustvarjanje novih
ali izboljšavo že obstoječih materialov, na-
prav, sistemov in metod, vključno s fazo
oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov,
procesov in storitev v gospodarskih organi-
zacijah, ki z uvajanjem novega znanja želijo
izboljšati tehnološki nivo proizvoda, proiz-
vodnje in storitve ter dvigniti njihovo dodano
vrednost in se lahko realizirajo z izvajalsko
skupino v enem od naslednjih primerov:

– PRR aktivnost izvaja skupina, ki jo se-
stavljajo raziskovalci iz najete raziskovalne
organizacije oziroma razvijalci razvojne eno-
te iz druge gospodarske organizacije in raz-
vijalci razvojne enote prijavitelja projekta.

– PRR aktivnost izvajajo raziskovalci iz
najete raziskovalne organizacije ali razvijalci
iz najete razvojne enote druge gospodarske
organizacije oziroma samostojni raziskova-
lec.

– PRR aktivnost izvajajo razvijalci razvoj-
ne enote prijavitelja projekta.

Ministrstvo namenja za PRR aktivnost
subvencijo v višini do 25% vrednosti upravi-
čenih stroškov PRR aktivnosti.

Prijavitelj lahko prijavi program tehnolo-
škega razvoja, ki ga sestavlja več različnih
PRR aktivnosti tehnološkega razvoja in se
lahko le z njihovo skupno realizacijo doseže
zastavljeni cilj.

Utemeljeni stroški za izvajanje PRR ak-
tivnosti tehnološkega razvoja, ki se bodo
priznali, so:

– stroški osebja (evidentirani raziskoval-
ci in razvijalci);

– stroški instrumentov, opreme, zemlje
ter zgradb;

– stroški svetovanja in podobne storitve;
– dodatni skupni stroški, ki nastanejo ne-

posredno kot posledica raziskovalno raz-
vojnega dela;

– ostali stroški delovanja (stroški materi-
ala, energentov in podobno), ki nastanejo
neposredno kot rezultat predkonkurenčno
raziskovalno razvojnih aktivnosti.

3. Pogoji
3.1. Vloge na razpis lahko oddajo prav-

ne in fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje proizvodne ali storitvene dejav-
nosti v Republiki Sloveniji in so solventne
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ter niso v stečaju, likvidaciji oziroma v prisil-
ni poravnavi.

3.2. Odgovorni vodja PRR aktivnosti mo-
ra izpolnjevati zakonsko opredeljene pogo-
je za nosilca raziskovalno-razvojnega pro-
jekta po 29. oziroma 30. členu Zakona o
raziskovalni dejavnosti.

3.3. Člani izvajalske skupine PRR aktiv-
nosti so poleg raziskovalcev, ki opravljajo
svoje delo v raziskovalnih organizacijah, tu-
di razvijalci iz razvojnih enot v gospodarskih
organizacijah, ki so vpisane v evidenco razi-
skovalnih organizacij pri MŠZŠ in zasebni
raziskovalci, če so vpisani v register zase-
bnih raziskovalcev pri MŠZŠ. Za člane izva-
jalske skupine PRR aktivnosti se smatrajo
tisti raziskovalci ali razvijalci, ki so vpisani v
evidenco raziskovalcev, strokovnih in te-
hničnih sodelavcev pri MŠZŠ.

3.4. Gospodarske organizacije oziroma
njihove RR enote, katerim je bilo odobreno
subvencioniranje PRR aktivnosti, morajo ob
podpisu pogodbe z MG, zaradi možnosti
spremljanja izvajanja PRR aktivnosti, predlo-
žiti dokument o odprtju stroškovnega mesta.

3.5. Skupino projektov oziroma program
predkonkurenčnega razvoja se prijavi tako,
da se k zahtevanim tehnološko-ekonomskim
podatkom za vsak projekt posebej podajo
še podatki (predvsem časovni plan progra-
ma in finančna konstrukcija programa), ki
predstavljajo program tehnološkega razvoja
podjetja v celoti.

4. Čas trajanja projektov:
– PRR aktivnost lahko traja do dve pro-

računski leti,
– program, ki je sestav različnih PRR ak-

tivnosti, ki skupaj zagotavljajo doseganje za-
stavljenega cilja lahko traja največ štiri pro-
računska leta, čas trajanja pa mora biti defi-
niran s časovnim planom programa.

5. Merila
Pri odločanju o izboru projektov tehnolo-

škega razvoja, ki jih bo subvencioniralo MG,
bosta bistvenega pomena oceni ekonom-
skega in tehnološkega vrednotenja predlo-
ga ter skladnost z usmeritvami nacionalne
tehnološke razvojne politike. Poleg meril na-
vedenih v Pravilniku o spodbujanju tehnolo-
škega razvoja, bodo ocenjevalci ovrednotili
predvsem:

– možnosti tehnološke realizacije in
uspešnega trženja izdelka ali storitve pro-
jekta,

– načrtovano stopnjo donosnosti projek-
ta (dodana vrednost, dobiček, prag renta-
bilnosti),

– stopnjo tehnološke zahtevnosti proiz-
vodnje in proizvoda,

– ekološko in energetsko sprejemljivost
projekta,

– strokovno usposobljenost izvajalske
skupine,

– vključenost mladih raziskovalcev in no-
vih doktorjev v izvajanje projekta.

6. Subvencioniranje po tem razpisu se
bo pričelo v letu 2001 in sicer po opravlje-
nem ocenjevalnem postopku, sprejetem
sklepu o subvencioniranju projekta ter po
sklenitvi pogodbe.

7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 590,000.000 SIT.

8. Vloga mora vsebovati poleg popolno
izpolnjenega obrazca TSG/01 še vse prilo-

ge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji
(navodila za pripravo in oblikovanje vlog za
pridobitev subvencije za predkonkurenčno
raziskovalno-razvojne projekte podjetij).

9. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne od dneva te objave do dne 11. 7.
2001 vsak dan od 8. do 15. ure v glavni
pisarni Ministrstva za gospodarstvo, Kotni-
kova 5/II, 1000 Ljubljana in na elektron-
skem naslovu ministrstva (http://sigov2.si-
gov.si/mg/akt.html).

10. Razpis je odprt od dne 22. 6. 2001
do dne 11. 7. 2001. Pisne vloge z oznako:
Ne odpiraj, prijava na razpis - Subvencije za
predkonkurenčno raziskovalno-razvojne
projekte podjetij in naslovom pošiljatelja,
morajo vlagatelji oddati v zaprtih ovojnicah
ne glede na način dostave v glavni pisarni
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, najkasneje do 12. ure dne
11. 7. 2001.

11. Vloge bo po preteku tega roka odpi-
rala komisija za odpiranje vlog. Nepravoča-
snih in nepravilno opremljenih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjeni ponudni-
kom.

12. Komisijsko odpiranje vlog bo dne
12. 7. 2001 v prostorih Ministrstva za go-
spodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in
ni javno.

13. Vse komisijsko sprejete vloge bodo
ocenjene po metodologiji za ocenjevanje
PRR aktivnosti tehnološkega razvoja. Kon-
čna ocena je rezultat ocen tehnološke vre-
dnosti, ekonomskih kazalcev projekta in
ocene za skladnost z usmeritvami nacional-
ne tehnološke politike.

14. O končnem izboru vlog za subvenci-
oniranje PRR aktivnosti bodo vlagatelji ob-
veščeni po opravljenem ocenjevalnem po-
stopku in sprejetju sklepa o subvencionira-
nju PRR aktivnosti, predvidoma do 7. 9.
2001.

15. Subvencioniranje PRR aktivnosti bo
Ministrstvo izvajalo na podlagi podpisanih
pogodb in zahtevkov za izplačilo subvencije
(posebni obrazec), ki jih izpolnijo prejemni-
ki subvencije in jim priložijo fazno poročilo
ter prikaz vloženih sredstev za izvajanje PRR
aktivnosti. V kolikor PRR aktivnost izvaja zu-
nanji izvajalec je potrebno zraven ostalega
priložiti se finančni dokument iz katerega je
razvidno, da so tudi sami že izplačali izvajal-
cu PRR aktivnosti ustrezna sredstva (pre-
jemnik subvencije mora pri najemu zunanje-
ga izvajalca tudi sam plačati ustrezni delež,
ki je enak ali višji od sredstev, ki jih prejme
izvajalec PRR aktivnosti od MG). Le pod
tem pogojem bo Ministrstvo izplačevalo po-
godbena sredstva in to neposredno izvajal-
cem.

Subvencioniranje PRR aktivnosti se bo
izvajalo do konca proračunskega leta pod
pogojem, da je zahtevek za izplačilo izstav-
ljen na Ministrstvo najkasneje do 15.11. te-
kočega leta.

Ta razpis je namenjen subvencioniranju
PRR dejavnosti projektov oziroma progra-
mov tehnološkega razvoja, ki je le spodbu-
da za pospeševanje tehnološkega razvoja
gospodarstva in ne zagotavlja subvencioni-
ranje celotnega projekta. Za zagotavljanje
sredstev, potrebnih za izvedbo celotnega
projekta, lahko kandidirate na najugodnej-
šega kreditodajalca, če ne razpolagate z

lastnimi sredstvi. Podrobnejše informacije
dobite po telefonu 01/478-32-03 (Rado-
van Križman).

Ministrstvo za gospodarstvo
Republika Slovenija

Št. 017-34/98-4 Ob-51075
Na podlagi Zakona o pospeševanju turi-

zma (Ur. l. RS, št. 57/98), Uredbe o podro-
bnejših pogojih in merilih za spodbujanje
razvoja turistične infrastrukture (Ur. l. RS,
št. 11/99, 102/00 in 50/01), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in
124/00), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01) in Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00 in 9/01), Ministrstvo za go-
spodarstvo objavlja

javni razpis
za spodbujanje razvoja turistične

infrastrukture
I. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2001

razpolaga s sredstvi za spodbujanje razvoja
turistične infrastrukture v višini 616,069.000
SIT (proračunska postavka 1897, konto
410). Ta sredstva so po tem javnem razpisu
namenjena za sofinanciranje:

– izgradnje in prenove žičniških naprav
in umetno zasneževanje,

– turistične infrastrukture, namenjene za
izboljšanje gostinske ponudbe na širšem ob-
močju (investicije v nakup, izgradnjo ali pre-
novo gostinskih obratov niso predmet tega
javnega razpisa),

– izkoriščanje termalnih vod za razvoj tu-
rizma,

– kongresni turizem.
Sredstva bodo prejemnikom, izbranim na

tem javnem razpisu, dodeljena kot nepo-
vratna sredstva. Višina sofinanciranja je si-
cer odvisna od izpolnjevanja prednostnih kri-
terijev, vendar bo, upoštevaje upravičene
stroške, lahko dosegala največ 40% pre-
dračunske vrednosti naložbe.

II. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizič-
ne in pravne osebe, registrirane po Zakonu
o gospodarskih družbah.

Do razvojnih spodbud niso upravičeni
predlagatelji:

– ki so v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v likvidaciji,

– ki so kapitalsko neustrezni glede na
določila 10. člena Zakona o finančnem po-
slovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in
110/99),

– ki so za izvedbo predlaganega investi-
cijskega programa že pridobili sredstva iz
drugih virov državnega proračuna,

– ki so prejeli sredstva iz naslova javne-
ga razpisa za sofinanciranje investicij v obno-
vo in razvoj turističnih objektov v letu 2000
in nimajo urejenih vseh svojih pogodbenih
obveznosti iz tega naslova (niso posredovali
vmesnega oziroma zaključnega poročila).

III. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prej-
šnjega poglavja tega razpisa in drugi doku-
menti, ki morajo biti obvezno priloženi k vlogi:
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– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 1 iz razpisne dokumentacije),

– prijavni obrazec (obrazec št. 2 iz razpi-
sne dokumentacije),

– podatki o predlagatelju (obrazec št. 3
iz razpisne dokumentacije),

– indikatorji za merjenje doseganja cilja
projekta (obrazec št. 4 iz razpisne doku-
mentacije),

– registracijski list oziroma potrdilo o pri-
glasitvi,

– investicijski program, izdelan v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji programov
za javna naročila investicijskega značaja (Ur.
l. RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99), iz kate-
rega je razvidno, da je finančna konstrukcija
naložbe trdna (da ima predlagatelj zagotov-
ljenih vsaj 25% lastnih sredstev in da so,
upoštevaje tudi zaprošena sredstva na pod-
lagi tega javnega razpisa, v celoti zagotov-
ljena sredstva za zaprtje finančne konstruk-
cije) ter da ima izoblikovan tržni program in
zagotovljeno tržišče za svoje storitve,

– sklep organa upravljanja o sprejetju in-
vesticijskega programa,

– bilanco stanja in izkaz poslovnega izi-
da za leto 2000 (ta zahteva ne velja za no-
voustanovljena podjetja),

– ocena investicijskega programa, izde-
lana s strani poslovne banke, če ta sodeluje
pri naložbi,

– veljavno lokacijsko ali gradbeno dovo-
ljenje (če ga narava investicijskega progra-
ma zahteva),

– soglasje pristojne službe za varstvo kul-
turne dediščine (le v primeru investicij v ob-
jekte turistične infrastrukture, ki imajo kul-
turno – zgodovinski značaj).

IV. Upravičeni stroški
Sredstva iz naslova tega javnega razpisa

je mogoče nameniti le za naložbe, ki se
bodo izvajale v letu 2001, in sicer za nado-
mestilo stroškov, povezanih z realizacijo in-
vesticijskega programa (priprava projektne
dokumentacije, izvajanje gradbenih in dru-
gih del ter nabava opreme).

V. Prednosti pri dodeljevanju sredstev
Prednost pri izbiri za dodelitev sredstev

bodo imeli predlagatelji, katerih projekti bo-
do dobili najvišjo oceno na podlagi nasled-
njih meril:

– projekt predstavlja skupno turistično in-
frastrukturo v kraju, z ugodnimi učinki na
razvoj turizma na turističnem območju,

– razvojni načrti predlagatelja so zaradi
pomanjkanja snežnih padavin v zimski sezo-
ni 2000/01 močno ogroženi,

– investicija se izvaja na območju, ki mu
je bil podeljen status turističnega območja,

– predlagatelj je v finančni konstrukciji
naložbe zagotovil večji del potrebnih sred-
stev za dokončanje naložbe iz lastnih virov,

– predlagatelj je v zadnjih dveh letih do-
segel pozitivne rezultate poslovanja,

– projekt prispeva k ohranjanju kultur-
no-zgodovinske dediščine,

– projekt pomembno prispeva k odpira-
nju novih delovnih mest,

– projekti je izrazito ekološko naravnan
(varčevanje z energijo, okoljska primernost).

VI. Pogoji, pod katerimi bodo dodeljena
sredstva

Ministrstvo za gospodarstvo bo izbranim
predlagateljem (prejemnikom) sredstva iz
naslova sofinanciranja izplačalo po podpisu

pogodbe o sofinanciranju in to na podlagi
zahtevka, ki mu bo priložena vsa potrebna
dokumentacija, ki se nanaša na realizacijo
investicijskega programa (poročila o oprav-
ljenih delih z računi izvajalcev oziroma do-
baviteljev ali gradbene situacije).

Prejemnik sredstev bo za zavarovanje
terjatve v primeru morebitne nenamenske
porabe sredstev Ministrstvu za gospodar-
stvo do realizacije projekta kot instrument
zavarovanja moral predložiti štiri bianco me-
nice z menično izjavo.

VII. Razpisna dokumentacija in roki za
prijavo

Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg/ in na sedežu Mini-
strstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

Popolno vlogo, v skladu z navodili iz raz-
pisne dokumentacije, mora predlagatelj do-
staviti skupaj z vsemi dokazili v Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – vloga
na javni razpis, z navedbo naslova “Spodbu-
janje razvoja turistične infrastrukture” in pol-
nim naslovom pošiljatelja.

Rok za vložitev vloge je 30 dni od dneva
te objave.

VIII. Postopek pri izbiri vlog
Postopek javnega razpisa bo vodila stro-

kovna komisija, ki jo imenuje ministrica za
gospodarstvo. Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo vse pravilno označene vloge od-
prla in ugotovila njihovo popolnost. Vloge, ki
ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo
opremljene v skladu s prejšnjo točko, bo ko-
misija izločila. Komisija bo v 8 dneh od odpira-
nja vlog pozvala vse tiste predlagatelje, kate-
rih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v
15 dneh dopolnijo. Vloge, ki ne bodo skladne
s predmetom javnega razpisa in nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v postavljenem roku
ne bo dopolnil, bo komisija zavrgla. Popolne
vloge bo komisija ocenila, pri čemer bodo
imeli prednost pri izbiri za dodelitev sredstev
predlagatelji, katerih projekti bodo dobili najvi-
šjo oceno na podlagi postavljenih meril. Pre-
dlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
posreduje Marko Podrekar, svetovalec Vla-
de, tel. 01/478-32-92.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 663-05-061/01 Ob-50853
Na podlagi 44. in 47.člena zakona o soci-

alnem varstvu (Uradni list RS, št.54/92,
56/92, 13/93, 42/94 -odl. US RS, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) in 5. člena
Pravilnika o koncesijah na področju socialne-
ga varstva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99)
ter v skladu s sklepom ministra za delo, druži-
no in socialne zadeve št. 663-05-012/01 z
dne 20. 4. 2001, objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje
socialno varstvene storitve vodenja in
varstva ter zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter institucionalnega varstva
1. Koncedent: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet koncesije:
A) socialno varstvena storitev vodenja in

varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji
(v nadaljevanju: storitev A),

B) socialno varstvena storitev institucio-
nalnega varstva za upravičence storitve A (v
nadaljevanju: storitev B).

Opis storitve:
– storitev A se izvaja samo v obliki dnev-

nega varstva v trajanju 8 ur pet dni v tednu,
– storitev B se izvaja v trajanju 16 ur pet

dni v tednu ter 24 ur čez vikende in dela
proste dneve v skladu s pogoji, ki jih predpi-
suje Pravilnik o standardih in normativih so-
cialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99 – v na-
daljevanju: Pravilnik o standardih in normati-
vih socialnovarstvenih storitev).

3. Obseg razpisane koncesije: v skladu
s sklepom ministra z dne 20. 4. 2001 se
razpisuje koncesija:

– za storitev A: vodenje,varstvo ter zapo-
slitev pod posebnimi pogoji 80 mest,

– za storitev B: institucionalno varstvo
30 mest.

4. Krajevno območje, za katerega se raz-
pisuje koncesija: celotno območje Slovenije.

5. Upravičenci storitev, za katere se raz-
pisuje koncesija:

Upravičenci do storitve A so odrasle te-
lesno in duševno prizadete osebe:

– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju

in z dodatnimi motnjami v gibanju,
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju in

dodatnimi motnjami,
– z težjo motnjo v duševnem razvoju ob

lažjih dodatnih motnjah.
Upravičenci do storitve B so upravičenci

do storitve A, ki so vključeni v dnevno obliko
varstva v varstveno delovnih centrih in po-
trebujejo storitev B.

6. Začetek in čas trajanja koncesije: kon-
cesija se bo začela izvajati v skladu s po-
godbenimi določili in se odda za obdobje 7
let z možnostjo podaljšanja.

7. Viri financiranja storitev :
Za storitev A so viri financiranja naslednji:
– za upravičence iz drugega odstavka

100. člena zakona o socialnem varstvu (v
nadaljevanju: ZSV) zagotovi sredstva kon-
cendent iz proračuna Republike Sloveni-
je,

– za ostale upravičence se sredstva za-
gotovijo na način in po postopkih, ki so
določeni v ostalih določilih ZSV.

Za storitev B so viri financiranja naslednji:
– upravičenci v skladu z drugim odstav-

kom 100. člena ZSV krijejo stroške sami. V
primeru, da le-ti ne zadoščajo, krije stroške
v skladu s četrto alineo prvega odstavka
99. členom občina stalnega bivališča.

8. Način in roki plačila za opravljanje
storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo.

Ceno storitve določi koncesionar v so-
glasju s koncedentom in v skladu s Pravilni-
kom o metodologiji za oblikovanje cen soci-
alnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 10/94, 22/94, 82/94 in 37/95).

9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar: na javni natečaj se lahko prijavijo
pravne osebe, društva in zasebniki, ki v skla-
du s 17. členom Pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva izpolnjujejo na-
slednje pogoje.
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– so registrirani za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet javnega natečaja,

– izpolnjuje pogoje iz 60. člena ZSV
(pravne osebe) in 65. in 66. člena ZSV (za-
sebniki) za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega natečaja,

– imajo zagotovljeno zadostno število
strokovnih delavcev in strokovnih sodelav-
cev ter zagotavljajo ustrezno vodenje dejav-
nosti, ki je predmet javnega natečaja,

– imajo izdelan podroben program dela
izvajanja storitev, ki je predmet javnega na-
tečaja,

– zagotavljajo kakovostno izvajanje stori-
tev.

10. Dokazila, ki jih mora ponudnik pred-
ložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev:
ponudniki, ki se prijavljajo na javni natečaj
morajo v skladu z 18. členom Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev in popolnosti ponudbe:

– prijavo, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije,

– potrdilo o registraciji ponudnika; prav-
ne osebe predložijo izpis iz sodnega regi-
stra, društva predložijo registracijo pri pri-
stojnem organu s statutom, iz katerega je
razvidno, da je registriran za opravljanje de-
javnosti, ki je predmet javnega natečaja, za-
sebniki predložijo odločbo pristojne uprav-
ne enote, kjer je registriran zasebnik oziro-
ma dovoljenje za delo Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve.

– dokazilo o vpisu v davčni register ozi-
roma davčno številko,

– organizacijsko shemo ponudnika s pri-
kazanimi kadri in dokazili o njihovi izobrazbi
ter pogodbami oziroma izjavami o njihovi
zaposlitvi. Ponudniki izpolnijo tudi razpisni
obrazec 3-A in 3-B s tem, da mora ponud-
nik izpolnjevati pogoje, ki jih določa Pravil-
nik o standardih in normativih socialnovar-
stvenih storitev, kadri ponudnika pa pogoje
iz 56., 69. in 70. člena ZSV,

– spisek strokovnih referenc ponudnika
s področja javnega natečaja,

– projekcijo finančnega poslovanja za ob-
dobje, za katerega je razpisana koncesija,

– dokazilo o lastništvu prostorov z zem-
ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor, kjer se bodo oprav-
ljale storitve, ki so predmet javnega nate-
čaja,

– projektno dokumentacijo za objekt ozi-
roma prostore, iz katere je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev v
skladu z določili Pravilnika o tehničnih po-
gojih za izvajanje socialno varstvene storitve
vodenja in varstva ter zaposlitev pod pose-
bnimi pogoji ter za izvajanje institucionalne-
ga varstva uporabnikov te storitve (Uradni
list RS, št. 101/00),

– dokazila o zagotovljeni opremi za izva-
janje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpol-
njevanje minimalnih tehničnih pogojev,

– uporabno dovoljenje za objekt oziro-
ma prostor v skladu z Zakonom o graditvi
objektov (Uradni list SRS, št. 29/86, RS.
št. 40/94, 59/96, 83/98, 45/99, 42/00
in 52/00) oziroma dokazilo o vloženi vlogi
za pridobitev uporabnega dovoljenja,

– program dela, iz katerega je razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitev, število uporabnikov, metode dela

ter druge podatke pomembne za uspešno
izvajanje predmeta javnega natečaja,

– strukturo in izračun cene po posamez-
nih elementih – ponudnik izpolni razpisni
obrazec 2-A ali 2-B.

Ponudnik, ki se prijavlja na natečaj za
opravljanje storitev na več različnih lokaci-
jah, mora dokazila iz četrte, šeste, sedme,
osme, devete, desete, enajste in dvanajste
alinee priložiti za vsako lokacijo posebej.

11. Rok in način prijave na javni natečaj:
ponudniki morajo svojo ponudbo na javni
natečaj predložiti koncedentu osebno ali pri-
poročeno po pošti do 15. 8. 2001 do
12. ure.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni natečaj v zaprti ovojnici na naslov Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana s pripisom “Pri-
java za javni natečaj za podelitev koncesije
– VDC – Ponudba – ne odpiraj”.

12. Kriteriji in merila za izbiro ponudni-
kov: koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije, ki je predmet tega jav-
nega natečaja, uporabil naslednje kriterije:

– pokritost potreb glede na predviden
obseg mreže javne službe po Nacionalnem
programu socialnega varstva do leta 2005
na področju upravne enote,

– reference na področju predmeta jav-
nega natečaja,

– kvaliteta predloženega programa izva-
janja storitev in sicer z vidika

· kadrov,
· organizacije dela,
· tehničnih pogojev,
· metod dela,
· ciljne populacije,
· oblika in obseg izvajanja storitev.

Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoš-
tevali kriteriji v naslednjem razmerju:

· pokritost potreb do 60 točk,
· reference do 10 točk,
· kvaliteta programa do 30 točk.

Pri ponudniku, ki se prijavlja na natečaj z
več lokacijami, bo točkovanje opravljeno za
vsako lokacijo posebej.

Število točk bo upoštevano pri delitvi šte-
vila mest tako, da bodo glede na svojo po-
nudbo večji delež dobili ponudniki z večjim
številom točk. Kot ponudba bo upoštevano
število mest, za katerega ponudnik izpolnju-
je tehnične in kadrovske pogoje.

13. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev
koncesijske pogodbe: Minister za delo, dru-
žino in socialne zadeve bo na podlagi poro-
čila o pregledu in presoji ponudb strokovne
komisije najkasneje do 20. 10. 2001 izbral
ponudnike, ki jim bo z odločbo podelil kon-
cesijo za opravljanje storitev, ki so predmet
javnega natečaja.

Z izbranimi ponudniki bo podpisana po-
godba o koncesiji po dokončnosti odločbe
o podelitvi koncesije.

14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisno dokumentacijo dobijo
interesenti na recepciji Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot-
nikova 5, IV nadstropje.

Dodatne informacije o javnem natečaju
je mogoče dobiti po telefonu ali osebno
med 9. in 10. uro, v času do 13. 7. 2001
pri Vladuški Cimperman, na tel. 478-3380
ali 478-3376 in pri Petru Stefanoski,
tel. 478-3387.

Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumenta-

cije,
– prijavo na natečaj,
– pregled pokritosti potreb po stanju ok-

tober 2000,
– obrazec o zadostnem številu delavcev,
– obrazec izračuna cene s strukturo cene.
– osnutek pogodbe.

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

Ob-50935
Na podlagi zakona o organizaciji in fi-

nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96) in Pravilnika o preverjanju novo-
sti in programov v vzgoji in izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 11/00) ter v skladu s Pravilni-
kom o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00 in
9/01) Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad RS za šol-
stvo, Trubarjeva 5, Ljubljana objavlja

javni razpis
za financiranje in sofinanciranje

evalvacijskih študij na področju vzgoje
in izobraževanja

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Urad RS za šolstvo, Tru-
barjeva 5, Ljubljana. Kontaktna oseba: An-
dreja Barle, telefon: 42 65 911, E-mail:
andreja.barle@mss.edus.si.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje

in sofinanciranje evalvacijskih študij na po-
dročju vzgoje in izobraževanja. Temeljni na-
men evalvacije na različnih vsebinskih po-
dročjih je ugotoviti, kako se osrednji cilj,
načela in rezultati kurikularne prenove ure-
sničujejo v vzgojno- izobraževalnem proce-
su, oziroma ugotoviti, kako kurikularna pre-
nova vpliva na dejanske učinke vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji.

V letu 2001/2002 se prednostno razpi-
sujejo naslednje evalvacijske problematike:

I. Vpliv prenove na odnose v vzgoj-
no-izobraževalnem procesu

Utemeljitev
Kurikularna prenova s spremembami

programa in didaktičnih usmeritev nepo-
sredno in posredno vpliva na odnose v
vzgojno-izobraževalnem procesu. Med cilji
prenove so tudi: povečanje avtonomije in
odgovornosti učiteljev, povečanje integra-
cijske vloge šole, razvijanje didaktične in
širše vzgojno-izobraževalne interakcije med
učitelji in učenci ter učenci samimi. To ne-
posredno vpliva na položaj in vlogo učen-
cev/dijakov ter odnose med vsemi subjekti
procesa. Ugotoviti je potrebno, kako kuri-
kularne spremembe vplivajo na večjo avto-
nomijo odnose med učenci in učitelji in še
posebej na položaj učencev in odnose med
njimi.

Cilji – ugotoviti:
– kako prenova vpliva na splošni položaj

učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu,
– vpliv prenove na odnose med učenci,

na sodelovanje, solidarnost, tekmovalnost
med njimi,

– vpliv prenove na vlogo in položaj učite-
ljev, na njihovo avtoriteto v odnosu do učen-
cev,



Stran 3864 / Št. 52 / 22. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– vpliv prenove na socializacijske proce-
se in

– skladnost odnosov z deklariranimi
usmeritvami prenove.

II. Učbenik kot sredstvo za doseganje
vzgojno-izobraževalnih ciljev programa

Utemeljitev
Učno-ciljna naravnanost učnih načrtov

terja pluralnost in avtonomijo pri izbiri učbe-
nikov. Eden od pogojev za doseganje vzgoj-
no-izobraževalnih ciljev programa je, da uči-
telji lahko izbirajo med več kakovostnimi uč-
beniki, upoštevajoč splošne zahteve po ka-
kovostnih didaktičnih sredstvih kot tudi
lastne didaktične strategije, posebnosti šo-
le in regije. Učitelje bi bilo potrebno tudi
usposobiti za strokovno utemeljeno izbira-
nje med ponujenimi (potrjenimi) učbeniki.
Pri tem se odpira vrsta problemov: prilago-
jenost in učinkovitost učbenikov, skladnost
z učnimi načrti, potrjevanje učbenikov in de-
lovnih zvezkov, utemeljevanje izbire med
različnimi učbeniki in delovnimi zvezki, ce-
ne učbenikov itd.

Cilji – analizirati:
– Koliko so učbeniki, delovni zvezki…

prilagojeni vzgojno-izobraževalnim ciljem in
didaktičnim navodilom, zapisanim v učnih
načrtih/katalogih znanja?

– Koliko so učbeniki ,delovni zvezki….
kakovostni po naslednjih dimenzijah: didak-
tični, strokovno-vsebinski, razvojno-psiholo-
ški, semantični, psiholingvistični, kulturolo-
ški?

– Kako učitelji izbirajo učbenik, delovni
zvezek…?

– Kako usposobiti učitelje in vodstvene
delavce za avtonomno in utemeljeno izbiro
med ponujenimi učbeniki, delovnimi zvez-
ki…?

– Koliko so usposobljeni pripravljalci in
recenzenti učbenikov, delovnih zvezkov…?

– Kateri dejavniki vplivajo na ceno učbe-
nikov, delovnih zvezkov… (struktura cene,
konkurenca, razdelitev trga)?

– Kakšne so možnosti za izboljšanje pro-
cesa priprave učbenikov, delovnih zvez-
kov….?

III. Različni programi v vrtcu
Utemeljitev
zakon o vrtcih posebej izpostavlja plural-

nost predšolske vzgoje v vrtcu in govori o
različnih programih z vidika trajanja. Tako
kot kažejo podatki v drugih evropskih drža-
vah, ki imajo kakovostno predšolsko vzgo-
jo, je prav ponudba različnih programov
eden od načinov, kako strateško zasledo-
vati cilj o vključitvi večjega deleža predšol-
skih otrok v vrtec.

Cilji:
– izdelati mednarodno primerjalno anali-

zo o različnih programih z vidika organizaci-
je in vsebine,

– pripraviti več možnih konceptov pro-
gramov z vidika trajanja (specifičnosti z vidi-
ka organizacije kurikula),

– evalvirati posamezne uvedene progra-
me z vidika ciljev, zadovoljstva staršev in
širše glede na mrežo javnih vrtcev in vklju-
čenosti predšolskih otrok.

IV. Dnevna rutina v vrtcu
Kurikulum za vrtce določa, da so ob za-

pisanih ciljih in vsebinah na posameznih po-
dročjih dejavnosti enako pomembne vsako-
dnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacije in

interakcije z otroki in med otroki, raba po-
hvale in graje, pravila za nadziranje časa in
prostora. Ob novem kurikulu za vrtce, ki v
svojih izhodiščih ostaja odprt in ne v podro-
bnosti strukturiran dokument, je še toliko
bolj pomembno dobiti vpogled v celotno
dejavnost in življenje v vrtcu in izvedbo t.i.
zapisanega kurikula.

Cilji:
– analizirati izvedbene dejavnosti v vrtcu

z vidika sprejetih načel kurikularne preno-
ve,

– ugotoviti in analizirati komunikacijske
modele v interakciji vzgojiteljica – otroci in
otroci – otroci,

– ugotoviti socialno in emocionalno kom-
petentnost otrok v povezavi z različnimi de-
javnostmi v vrtcu.

V. Izvajanje elementov zunanje diferen-
ciacije v tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju devetletne osnovne šole

Utemeljitev
Uvajanje elementov zunanje diferencia-

cije v obliki pouka v nivojskih skupinah pri
posameznih predmetih je v naših šolah no-
vost z organizacijskega in vsebinskega vidi-
ka. Na organizacijski ravni so bili pričakova-
ni problemi od sestavljanja ustreznega urni-
ka do ustrezne delovne obremenjenosti uči-
teljev in razporeditve pouka za učence, na
vsebinski pa predvsem v preglednosti razlik
v standardih znanja ter s tem povezanimi
zahtevami učencev. Razvrščanje učencev v
skupine ter možnosti prehajanja pa sta dve
vprašanji, od katerih je odvisna kakovost
celotnega sistema, odgovornost do učen-
cev in pravičnost.

Cilji – analizirati:
– organizacijo nivojskega pouka (vidik or-

ganizacije, ki je povezani s kakovostjo pou-
ka in učenja, pogojev, ki omogočajo ali pre-
prečujejo učencem doseganje ustrezne uč-
ne uspešnosti, vpliv organizacije nivojskega
pouka na razširjen program),

– kako se izvajajo različne oblike notra-
nje oziroma fleksibilne diferenciacije oziro-
ma pomoči učencem znotraj vsake od sku-
pin,

– izvedbo pouka, ki temelji na razlikah v
zahtevnosti in obsegu standardov znanja ter
ciljev med različnimi nivoji,

– proces, postopke in probleme razvr-
ščanja učencev v nivojske skupine (pomen
interesov in učne uspešnosti kot temeljnih
kriterijev svetovanja za odločitev, ugotoviti,
kateri interesi vplivajo na odločanje, način
razreševanje morebitnih konfliktnih situacij,
ki nastajajo med učitelji in drugimi strokov-
nimi delavci v šoli ter učenci in starši, pre-
dlogi za reševanje kritičnih problemov ter
pozitivne izkušnje ravnanja),

– prehodnost med nivojskimi skupinami
(spremljanje, svetovanje in zagotavljanje us-
trezne pomoči učencem, merila za konkret-
no izvršene prehode),

– izbirne predmete in njihov učinek na
diferenciacijo (postopki svetovanja učen-
cem pri izbiri izbirnih predmetov, motivi za
odločanje učencev pri izbiri izbirnih pred-
metov, analizirati izbiro za posamezni izbirni
predmet glede na učno uspešnost, social-
no-ekonomski položaj, motivacijo, …).

VI. Preverjanje in ocenjevanje znanja v
devetletni osnovi šoli in srednješolskem
izobraževanju

Utemeljitev
Preverjanje in ocenjevanje znanja v de-

vetletni osnovni šoli doživlja spremembe in
novosti. Ob mnogih teoretskih spoznanjih,
tujih izkušnjah dobivamo ob uvajanju devet-
letni osnovni šoli postopoma tudi lastno prak-
so. Vrsta izkušenj izhaja iz maturitetne prak-
se, na podlagi katere bi lahko dobili jasnejše
odgovore o povratnem vplivu zunanjega pre-
verjanja znanja na pouk in učenje ter jih ob
upoštevanju specifičnosti lahko uporabili tu-
di kot podlago za premislek o načinu uvaja-
nja zunanjega preverjanja v osnovno šolo.

Cilji:
– evalvirati opisno ocenjevanje v prvem

vzgojno-izobraževalnem obdobju (kako se
izvaja, vpliva na učitelje, učence, starše),

– analizirati zunanje preverjanje in oce-
njevanje znanja v osnovni šoli in/ali srednje-
šolskem izobraževanju (kakovost in vrste
znanja, vpliv na kurikulum…),

– proučiti ocenjevanje znanja kot mo-
žen način discipliniranja (sodelovanje ali
tekmovalnost, katere funkcije učitelja se
krepijo),

– analizirati ocenjevanje znanja in učen-
čevo delo doma za šolo.

VII. Programsko in didaktično posodab-
ljanje poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja

Utemeljitev
V pripravi so nova izhodišča za oblikova-

nje programov poklicnega in strokovnega
izobraževanja z naslednjimi usmeritvami: od-
prtost kurikuluma, večja avtonomija šol in
omogočanje lokalnih povezav, večja notra-
nja vsebinska povezanost zlasti povezanost
splošnih strokovno-teoretičnih ciljev in prak-
tičnega izobraževanja. Znano tudi je, da di-
daktične inovacije in modernizacija pouka
ter učenja v poklicnem in strokovnem izo-
braževanju niso sledile didaktičnim inovaci-
jam v splošnem izobraževanju. Poseben
problem je zaostajanje v nižjih oblikah po-
klicnega izobraževanja, kjer se dodatno po-
javlja tudi vprašanje primernosti sedanjih
konceptov, metod in organizacijskih oblik
pouka in učenja posebnostim generacij, ki
se vključuje v to izobraževanje.

Cilji- analizirati:
– modele odprtega kurikuluma,
– vlogo splošne izobrazbe in ključnih

kvalifikacij kot skupnih standardov in ciljev,
– moduliranje izobraževalnih programov,
– sedanje didaktične koncepte, organi-

zacijske oblike in metode poučevanja in
učenja v poklicnih in strokovnih šolah,

– didaktične inovacije, prenos, adapta-
cija in razvijanje lastnih aktivnih metod pou-
čevanja in učenja,

– integracijo teoretičnega in praktične-
ga izobraževanja v izobraževalnih progra-
mih in izvedbi,

– razvoj učnih delovnih mest kot pogoje
za povezovanje izobraževanja in dela,

– razvoj oblik in metod, ki implicirajo višjo
raven lastne aktivnosti in odgovornosti dija-
kov/vajencev, študentov in drugih udeležen-
cev ter so naravnane na cilje: večje poklicne
avtonomije, na razvijanje usposobljenosti za
menjavanja delovnih vlog, zlasti pa sposob-
nost odločanja v kritičnih delovnih situacijah.

VIII. Vpliv kurikularne prenove na po-
klicno in strokovno izobraževanje odra-
slih
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Utemeljitev
V andragoški teoriji in praksi se kot ključ-

ni dejavnik motivacije in večje uspešnosti
odraslih v izobraževanju posebej poudarja
upoštevanje specifičnih potreb in značilno-
sti odraslih pri pripravi izobraževalnih pro-
gramov, pri načrtovanju izvedbenega kuri-
kula in pri njegovi izvedbi. V kurikularni pre-
novi so bila pripravljena posebna izhodišča
za pripravo programov nižjega in srednjega
poklicnega ter srednjega strokovnega izo-
braževanja za odrasle, v katerih so uteme-
ljeni različni pristopi za pripravo in izvedbo
programov. Minister za šolstvo in šport je
izdal tudi Navodila za prilagajanje izobraže-
valnih programov poklicnega in strokovne-
ga izobraževanja odraslim udeležencem izo-
braževanja (oktober 1998). Omenjena do-
kumenta izpostavljata: način organizacije in
trajanje izobraževanja, upoštevanje predho-
dno pridobljenega znanja in izkušenj odra-
slih, sodelovanje odraslih v izvedbi izobra-
ževanja, uporaba metod poučevanja, ki
spodbujajo aktivno vlogo odraslih v procesu
poučevanja in učenja, upoštevanje pose-
bnosti v načinih preverjanja in ocenjevanja
znanja.

Cilji:
– preučiti kako se v pripravi in izvedbi

prenovljenih programov poklicnega izobra-
ževanja upoštevajo Izhodišča za pripravo
programov za odrasle in Navodila za prila-
gajanje izobraževalnih programov ter kakšni
so učinki,

– preučiti ali se je povečala vključenost
odraslih v prenovljene programe srednjega
poklicnega in strokovnega izobraževanja,

– preučiti vpliv kurikularnih novosti na po-
večanje avtonomije in strokovne odgovor-
nosti učiteljev v izobraževanju odraslih,

– preučiti stališča učiteljev do drugačnih
pristopov v izobraževanju odraslih,

– preučiti ustreznost izvedbe poklicne
mature z vidika posebnosti izobraževanja
odraslih,

– v izbranih programih nižjega in sred-
njega poklicnega izobraževanja odraslih pre-
učiti:

– kako poteka priprava in izpeljava iz-
vedbenega kurikuluma za odrasle, kakšno
vlogo imajo pri tem izvajalci in kakšno odra-
sli udeleženci izobraževanja,

– ali prihaja do prilagoditve organizacije
in časovne izvedbe izobraževanja potrebam
odraslih in kako te prilagoditve vplivajo na
motivacijo in uspešnost odraslih v izobraže-
vanju,

– nivo doseganja znanja odraslih ter pri-
merjati njihove dosežke z dosežki mladine v
istih programih,

– vpliv upoštevanja predhodno pridob-
ljenega znanja in spretnosti na motivacijo za
izobraževanje in na doseganje standardov
znanja.

IX. Poklicno ter strokovno izobraževa-
nje otrok in odraslih oseb s posebnimi
potrebami

V prenovljene programe poklicnega in
strokovnega izobraževanja so že vključeni
otroci s posebnimi potrebami. Evalvacija
učinkov prenove na tem področju je še po-
sebej pomembna z vidika navedenih spodaj
ciljev.

Cilji – analizirati:
– kakovost in trajnost znanja,

– samozavest, samopodobo in odnose
med učenci,

– učne načrte, programe, vrste progra-
mov z vidika specifike učencev s posebnimi
potrebami,

– socialno-integracijsko vlogo šole z vi-
dika učencev s posebnimi potrebami,

– motivacijo, usposabljanje in sodelova-
nje pedagoških delavcev pri delu z učenci s
posebnimi potrebami.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlaga-
telji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za raziskovalno dejav-
nost (v nadaljnjem besedilu: vlagatelji).

Odgovorni nosilec projekta mora izpol-
njevati pogoje za odgovornega nosilca razi-
skovalnega projekta, ki je predpisan v 29.
in/ali 30. členu zakona o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

4. Merila za izbor in stopnjo financiranja
programov

– reference nosilca/nosilcev in sodelav-
cev evalvacijske študije,

– pokrivanje širšega problema tematske-
ga sklopa,

– vsebinska relevantnost evalvacijske
študije v skladu z Izhodišču za evalvacijo,

– metodološka neoporečnost evalvacij-
ske študije v skladu z Izhodišči za evalvaci-
jo.

5. Okvirna višina sredstev
Vrednost predmeta tega razpisa je

20,000.000 SIT .
6. Določitev obdobja porabe sredstev
Predvideni rok začetka izvajanja študij je

1. 8. 2001. Študije so praviloma največ dvo-
letne.

7. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge

Vlagatelji vložijo vlogo, ki vsebuje:
1. predlog evalvacijske študije in
2. originalne obrazce iz razpisne doku-

mentacije.
Vlagatelji morajo predlog evalvacijske štu-

dije pripraviti v skladu s Izhodišči za evalvaci-
jo kurikularne prenove vzgoje in izobraževa-
nja v Republiki Sloveniji, ki je priloga k raz-
pisni dokumentaciji. Predlog mora vsebovati
jasen opis projekta z najmanj naslednjimi ele-
menti: opis ciljev študije, postavitev domne-
ve (hipoteze), opis metodologije, opis pote-
ka študije (s opredeljenimi časovnimi faza-
mi), opis predvidene koristnosti študije.

Poleg predloga evalvacijske študije mo-
ra vloga vsebovati izpolnjene originalne
obrazce iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelji morajo zaprte ovojnice oddati
z jasno navedbo naročnika in oznako in na-
pisom »vloga – ne odpiraj« ter z navedbo
predmeta javnega naročila in sicer »Javni
razpis za financiranje in sofinanciranje eval-
vacijskih študij na področju vzgoje in izobra-
ževanja«.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen uporabnik proračunskih
sredstev (naročnik) in na hrbtni strani vlaga-
telj.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
pravilno opremljene in bodo prispele na na-
slov Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana
– tajništvo II. nadstropje, soba št 88, do
vključno 13. 7. 2001 do 9. ure, ne glede
na način prenosa.

Če vlagatelj ne bo opremil vloge tako,
kot je zgoraj navedeno, uporabnik prora-
čunskih sredstev (naročnik) ne nosi odgo-
vornosti za založitev ali predčasno odprtje
vlog.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

7. Razpisna dokumentacija in informaci-
je o razpisni dokumentaciji

Vsi interesenti lahko dvignejo dokumen-
tacijo vsak dan od 9. do 13. ure na naslovu
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za šolstvo. Trubarjeva 5, Ljubljana, v
tajništvu, pri Vesni Zgonc, II. nadstropje,
soba št 88, telefon 42-65-911.

Skrajni rok, do katerega lahko vlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo, je 10. 7.
2001 do 12. ure.

Vlagatelji lahko dobijo vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni
dokumentaciji tako, da najkasneje do zgo-
raj navedenih skrajnih rokov za dvig razpis-
ne dokumentacije pošljejo vprašanja v zvezi
z razpisom in razpisno dokumentacijo na
telefaks št. 42-54-760 oziroma na E-mail
naslov: andreja.barle@mss.edus.si.

Vlagatelji bodo odgovore na zastavljena
vprašanja prejemali sproti, najkasneje v ro-
ku 3 dni po prejemu vprašanja pri uporabni-
ku proračunskih sredstev (naročniku).

8. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog, na katerega so vab-

ljeni vsi vlagatelji, bo 13. 7. 2001 ob 11. uri
v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana v sobi 88/ II. nadstropje.

Pred odpiranjem vlog morajo predstav-
niki vlagateljev predložiti pisno pooblastilo.

9. Rok za obvestilo
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Urad RS za šolstvo

Št. 40/2001 Ob-51004
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

informiranja in svetovanja za mlade 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 dejavnosti in-
formiranja in svetovanja za mlade v letu
2001, v skladu s temeljnimi načeli informi-
ranja in svetovanja za mlade, ki jih oprede-
ljuje Evropska listina o informiranju in sveto-
vanju za mlade, in sicer:

A. na nacionalni ravni
B. na lokalni ravni,
z naslednjih področij:
– šolske in obšolske dejavnosti,
– specializirane oblike izobraževanja,
– neformalno izobraževanje,
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– projektne in druge programske aktiv-
nosti,

– štipendiranje, zaposlovanje in kariera,
– socialno, zdravstveno in pravno var-

stvo,
– finance,
– športne in kulturne dejavnosti,
– politične aktivnosti,
– stanovanjska vprašanja,
– duhovnost,
– pomoč pri osebnih stiskah in težavah,
– medosebni odnosi,
– šport in rekreacija,
– mobilnost mladih,
– mladinski turizem in
– druga področja, pomembna za mlade.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponu-

dniki na javni razpis:
Področje A – sofinanciranje dejavnosti

informiranja in svetovanja za mlade na naci-
onalni ravni:

a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponu-
dniki s statusom nevladne organizacije, ki je
prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot
pravna oseba v RS in ki ni ustanovljena po
Zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št.
62/94, 13/98, 1/99, 24/99 in 70/00) in
ne predstavlja verske skupnosti;

b) Ponudnik mora delovati v skladu s
temeljnimi načeli informiranja in svetovanja
za mlade, ki jih opredeljuje Evropska listina
o informiranju in svetovanju za mlade;

c) ponudnik mora razpolagati s primerni-
mi delovnimi prostori;

d) ponudnik mora razpolagati s primerno
tehnično opremo, namenjeno informiranju
in svetovanju za mlade;

e) ponudnik mora zagotavljati redno iz-
vajanje dejavnosti informiranja in svetovanja
za mlade;

f) ponudnik mora razpolagati s primerni-
mi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja
in svetovanja za mlade;

g) ponudnik mora za izvajanje dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade zagoto-
viti najmanj 20% sredstev iz nekomercialnih
in drugih virov;

h) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (Urada RS za mladino);

i) 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 naročni-
ka;

j) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika;

k) ponudnik mora izvajati celovito dejav-
nost informiranja in svetovanja za uporabni-
ke iz cele Slovenije;

l) ponudnik mora soglašati z dostopom
naročnika do baz podatkov, ki so predmet
tega javnega razpisa ter zagotoviti prenos
navedenih baz v last naročnika.

Področje B – sofinanciranje dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade na lokal-
ni ravni:

Ponudnik mora za področje B tega jav-
nega razpisa, poleg pogojev, opredeljenih v
točkah a) do j) zgoraj, izpolnjevati tudi na-
slednje:

k) na področje B tega javnega razpisa se
lahko prijavijo tudi ponudniki s statusom

pravne osebe, registrirane v RS kot javni
zavod, ki ga je ustanovila občina za oprav-
ljanje dejavnosti mladinskega centra;

l) ponudnik mora izvajati dejavnost infor-
miranja in svetovanja za mlade na teritorial-
no zaokroženem področju (npr. območju
občine, mestne občine, regije)

4. Merila za dodelitev sredstev:
Področje A – sofinanciranje dejavnosti

informiranja in svetovanja za mlade na naci-
onalni ravni:

1. reference ponudnika s področja infor-
miranja in svetovanja za mlade:

– aktivno članstvo v mednarodnih orga-
nizacijah,

– javno delovanje in prepoznavnost,
– realizirani projekti s področja informi-

ranja in svetovanja za mlade,
– obseg in kvaliteta izvajanja dejavnosti

informiranja in svetovanja za mlade od leta
1995;

2. organizacija izobraževalnih programov
s področja informiranja in svetovanja za mla-
de od leta 1995;

3. udeležba v različnih izobraževalnih
programih s področja informiranja in sveto-
vanja za mlade, na nacionalni in mednaro-
dni ravni od leta 1995;

4. obseg in kvaliteta izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade v letu
2001;

5. obseg in vsebina planiranih izobraže-
valnih dejavnosti v letu 2001;

6. izobrazbena struktura in delovne iz-
kušnje izvajalcev dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade;

7. lastna sredstva ali pridobitev sredstev
iz nekomercialnih in drugih virov;

8. preglednost, realnost in ekonomič-
nost finančne konstrukcije.

Za vsako izpolnjeno merilo se ponudni-
ku dodeli ustrezno število točk. Najugodnej-
ši bo tisti, ki bo zbral skupno najvišje število
točk.

Področje B – sofinanciranje dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade na lokal-
ni ravni:

1. reference ponudnika s področja infor-
miranja in svetovanja za mlade:

– javno delovanje in prepoznavnost na
lokalni ravni,

– realizirani projekti s področja informi-
ranja in svetovanja za mlade,

– obseg in kvaliteta izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade od leta
1995;

2. organizacija izobraževalnih programov
s področja informiranja in svetovanja za mla-
de na lokalni ravni, od leta 1995;

3. udeležba v različnih izobraževalnih
programih s področja informiranja in sveto-
vanja za mlade, na nacionalni in mednaro-
dni ravni od leta 1995;

4. obseg in kvaliteta izvajanja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade na lokal-
ni ravni v letu 2001;

5. izobrazbena struktura in delovne iz-
kušnje izvajalcev dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade;

6. finančna podpora lokalne skupnosti;
7. lastna sredstva ali pridobitev sredstev

iz nekomercialnih in drugih virov;
8. preglednost, ekonomičnost in real-

nost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
18,000.000 SIT.

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 ponedeljka, 16. 7.
2001, na naslov Urada RS za mladino, p.p.
1711, 1001 Ljubljana.

Opremljenost ponudb:
Ponudbo za razpis je potrebno poslati v

zaprtem ovitku, na katerem mora biti:
– v primeru ponudbe pod A: vidna oz-

načba: “Ne odpiraj – Ponudba za informira-
nje in svetovanje – nacionalni nivo”.

– v primeru ponudbe pod B: vidna oz-
načba: “Ne odpiraj – Ponudba za informira-
nje in svetovanje – lokalni nivo” .

Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena na-
ročniku.

Ponudnik se lahko poteguje za sofinan-
ciranje samo na enem področju javnega raz-
pisa. Za sofinanciranje dejavnosti informira-
nja in svetovanja za mlade na področju A
tega javnega razpisa bodo sredstva dode-
ljena samo enemu ponudniku, tistemu, ki
bo dosegel najvišje število točk.

Za sofinanciranje dejavnosti informiranja
in svetovanja za mlade na področju B tega
javnega razpisa bodo sredstva dodeljena
najugodnejšim ponudnikom na podlagi
ocen, v skladu z navedenimi merili in na
podlagi medsebojne primerjave in vredno-
tenja posameznih (ustreznih) delov ponudb.

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 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
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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.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za mladino

Št. 812/2001 Ob-51007
Na podlagi določil 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS/I, št.
8/91), 5. člena Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in
48/99), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Re-
publike Madžarske, objavljen v Ur. l. RS, št.
11/95 in na podlagi Protokola petega zase-
danja skupnega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje med Republiko Slo-
venijo in Republiko Madžarsko z dne 15.
12. 2000, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, ki ga zastopa mi-
nistrica dr. Lucija Čok, Trg OF 13, Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega

sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Madžarsko v letih 2002 in

2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport Repu-
blike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in madžarskih razisko-
valcev, ki izvajajo skupne raziskovalne pro-
jekte in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski od 1 do 3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS/I, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane programe dela
JRO, ali s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport financirane oziroma sofinanci-
rane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, ali s strani Ministrstva za šol-
stvo, znanost in šport sofinancirane medna-
rodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev),
oziroma s strani Ministrstva za gospodar-
stvo sofinancirane razvojno - tehnološke
projekte;

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih tehniških ved, biotehnologije (hra-
na in zdravje), naravoslovnih ved (tehnolo-
ško usmerjene fizike, kemije in matemati-
ke), varstva okolja, medicinskih ved ter na-
cionalne dediščine in sodobnih družbenih
izzivov.

4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vse-
bovati naslednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o vlagatelju,
– podatke o slovenskem in madžarskem

nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– načrt izmenjav,
– kratek življenjepis slovenskega in mad-

žarskega nosilca projekta z najpomembnej-
šimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebi-
no projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen/aplikativnost,
– pomembnost projekta v mednarodnih

okvirih,
– potencialne možnosti za vključitev v ra-

ziskovalne projekte EU,
– uporabnost projekta v praksi oziroma

gospodarstvu,
– izvedljivost projekta.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih

projektov je 2 leti. Predvideni rok začetka
izvajanja je januar 2002.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Mad-
žarsko v letih 2002 in 2003«, morajo vlaga-
telji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označ-
bo vlagatelja na naslov: Slavi Krušič, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v glavno pisarno
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto preno-
sa te vloge, do vključno 28. septembra
2001 do 14. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog na javnem odpiranju 2. oktobra 2001
ob 9. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlaga-
telji obveščeni predvidoma do konca de-
cembra 2001.

11. Madžarski partner mora prav tako od-
dati vlogo na svojem pristojnem ministrstvu.

12. Razpisno dokumentacijo lahko vla-
gatelji dvignejo vsak delavnik po objavi raz-
pisa med 9. in 15. uro pri Danijeli Šinkovec
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ljubljana, Trg OF 13, tel. 478-46-76, ozi-
roma je dostopna na internetu. Vse dodatne
informacije pri Slavi Krušič (tel. 478-46-71).

Ministrstvo šolstvo, znanost in šport

Ob-51034
Na podlagi 73. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01) objavlja Ministrstvo za zdra-
vje, Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in

projektov terapije zasvojenosti v letu
2001

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za zdravje Republike Slove-
nije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje programov in projektov terapije zasvoje-
nosti v letu 2001.

3. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
– vseslovenski značaj programa, akcije

oziroma gradiva;
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi, projekti in gradivi;
– celostni programi in projekti terapije;
– programi in projekti, ki imajo oprede-

ljen ustrezen način evalvacije;
– sofinanciranje programa, projekta ozi-

roma gradiva;
4. Merila za določitev odstotnega dele-

ža sredstev:
– stroški programa oziroma projekta,
– usposobljenost kadrov za izvajanje pro-

gramov,
– reference in izkušnje ponudnika.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago:

5,500.000 SIT.
6. Terminski plan porabe dodeljenih

sredstev:dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in končnega poročila o opravljenem
delu, ki ju bo prejemnik posredoval naročni-
ku najkasneje do 10. 11. 2001.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za zdra-
vje, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak delov-
nik med 8. in 15. uro pri Jelki Galič, Miro-
slavi Crkvenjaš ali Alenki Kuč ali poiščejo na
internetu (http://www.gov.si/mz/razpi-
si.htm).

8. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, do
4. julija 2001 do 15.ure ali na ta dan oddane
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečate-
ni kuverti z oznako »Ne odpiraj-vloga« Pro-
grami terapije zasvojenosti in s številko obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter z
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.

9. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Prejemniki bodo obveščeni o izidu

javnega razpisa najkasneje do 20. julija
2001.

Ministrstvo za zdravje

Ob-51035
Na podlagi 73. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01) objavlja Ministrstvo za zdra-
vje, Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in

projektov preprečevanja zasvojenosti v
letu 2001

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za zdravje Republike Slove-
nije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje programov in projektov preprečevanja
zasvojenosti v letu 2001.

3. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
– vseslovenski značaj programa, akcije

oziroma gradiva;
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi, projekti in gradivi;
– zmanjševanje škode zaradi uporabe

prepovedanih drog;
– programi in projekti primarne ter se-

kundarne preventive namenjeni visoko rizič-
nim skupinam madih ter tistim, namenjeni
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zgodnjemu odkrivanju uživanja drog ter
zgodnji intervenciji;

– uporaba v didaktične oziroma informa-
tivne namene;

– sofinanciranje programa, projekta ozi-
roma gradiva;

4. Merila za določitev odstotnega dele-
ža sredstev:

– stroški programa oziroma projekta,
– usposobljenost kadrov za izvajanje pro-

gramov,
– reference in izkušnje ponudnika.
5. Predlagatelji programov in projektov

morajo izhajati iz specifičnih razmer v Repu-
bliki Sloveniji in se nanašati na enega izmed
naslednjih prednostnih področij:

– preventivni programi in projekti;
– izobraževalno vzgojna in informativna

gradiva, programi in akcije.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago:

6,500.000 SIT.
7. Terminski plan porabe dodeljenih

sredstev:dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in končnega poročila o opravljenem
delu, ki ju bo prejemnik posredoval naročni-
ku najkasneje do 10. 11. 2001.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za zdra-
vje, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak delov-
nik med 8. in 15. uro pri Jelki Galič, Miro-
slavi Crkvenjaš ali Alenki Kuč ali poiščejo na
internetu (http://www.gov.si/mz/razpi-
si.htm).

9. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana,
do 4. julija 2001 do 15.ure ali na ta dan
oddane na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj-vlo-
ga« Programi preprečevanja zasvojenosti in
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani.

10. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Prejemniki bodo obveščeni o izidu jav-

nega razpisa najkasneje do 20. julija 2001.
Ministrstvo za zdravje

Št. 902-5/2001

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka

za leto 2001
Na podlagi zakona o Bloudkovih prizna-

njih (Uradni list RS, št. 56/94) in Pravilnika o
delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priz-
nanj (Uradni list RS, št. 46/98) pozivamo or-
gane in organizacije na področju športa
(Olimpijski komite Slovenije-Združenje špor-
tnih zvez, nacionalne in druge športne zveze,
športna društva), druge organizacije ter po-
sameznike, da predlagajo kandidate za do-
bitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2001.

Bloudkova priznanja so najvišja prizna-
nja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloud-
kovih priznanj so lahko posamezniki, špor-
tne ekipe ali organizacije.

Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju sloven-

skega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,

– življensko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju sloven-

skega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju

slovenskega športa lahko prejme posamez-
nik, športna ekipa ali druga organizacija v
Sloveniji, zamejstvu ali organizacija sloven-
skih izseljencev.

Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če iz-
polnjuje kandidat naslednje pogoje:

– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija mno-

žičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni

dosežek lahko prejme posameznik ali špor-
tna ekipa.

Nagrada za vrhunski mednarodni dose-
žek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto

medaljo na uradnih mednarodnih tekmova-
njih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpij-
ski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.

3. Življensko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lah-

ko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se

lahko podeli, če izpolnjuje kandidat nasled-
nje pogoje:

– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju katere-

gakoli segmenta športa.
Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju sloven-

skega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene športne panoge oziro-
ma športa v Sloveniji.

1. Pomemben prispevek k razvoju slo-
venskega športa

Plaketo za pomemben prispevek k raz-
voju slovenskega športa lahko prejme po-
sameznik ali organizacija v Sloveniji, zamej-
stvu ali organizacija slovenskih izseljencev.

Plaketa za pomemben prispevek k razvo-
ju slovenskega športa se lahko podeli kandi-
datu, ki je dosegel pomembne in v javnosti
potrjene rezultate na področju organizacij-
skega ali strokovnega dela v športu.

Plaketa za pomemben prispevek k raz-
voju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množič-
nost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.

2. Pomemben tekmovalni dosežek v
športu

Plaketo za pomemben tekmovalni dose-
žek v športu lahko prejme športnik ali špor-
tna ekipa.

Plaketa za pomemben tekmovalni dose-
žek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:

– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto

medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih,

ki jih organizirajo svetovne ali evropske špor-
tne federacije oziroma na uradnih mednaro-
dnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Medna-
rodni olimpijski komite, svetovne ali evrop-
ske uradne športne federacije.

3. Življensko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lah-

ko prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se

lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20

let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli

segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene panoge oziroma špor-
ta v Sloveniji

Plaketo za pomemben prispevek k raz-
voju in popularizaciji določene športne pa-
noge oziroma športa v Sloveniji lahko prej-
me športnik.

Plaketa za pomemben prispevek k raz-
voju in popularizaciji določene športne pa-
noge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:

– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svo-

jimi dosežki, osebnostjo in zgledom po-
membno prispeval k razvoju določene špor-
tne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dvignejo na Mini-
strstvu za šolstvo, znanost in šport, Urad za
šport, Celovška 25.

Obvezne sestavine predloga za prizna-
nje so:

1. Ime in priimek oziroma naziv predla-
gatelja,

2. Ime in priimek, datum rojstva in na-
slov kandidata za priznanje, če gre za fizič-
no osebo,

3. Naziv in sedež kandidata za prizna-
nje, če gre za organizacijo,

4. Podatki o že prejetih priznanjih in odli-
kovanjih,

5. Podatki o prejemu Bloudkovega priz-
nanja v preteklih letih,

6. Vrsta predlaganega priznanja,
7. Našteti dosežki oziroma uspehi z

obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat pre-
dlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,

8. Podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti

poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministr-
stvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za
šport, Celovška 25, 1000 Ljubljana, s pripi-
som “za priznanja Stanka Bloudka” in sicer
najkasneje do srede 26. septembra 2001.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoš-
tevali le predloge, ki bodo poslani v skladu
z razpisom do predpisanega roka.

Podelitev priznanj Stanka Bloudka za le-
to 2001 bo v petek 23. novembra 2001.

Odbor za podeljevanje
Bloudkovih priznanj

Ob-50784

Javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin
1. Predmet prodaje:
stavbna zemljišča, namenjena stanovanj-

ski dejavnosti:
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– parc. št. 112/5 k.o. Kaplja vas, njiva v
izmeri 148 m2, vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 353. Izklicna cena: 1,628.000
SIT;

– parc. št. 121/9002 k.o. Kaplja vas,
travnik v izmeri 19 m2, vpisana v
zemljiškoknjižni vložek št. 288. Izklicna
cena: 209.000 SIT;

stavbna zemljišča, namenjena malemu
gospodarstvu in centralnim dejavnostim:

– parc. št. 201 k.o. Kaplja vas, gozd v
izmeri 1.495 m2, vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 108. Izklicna cena: 11,420.800
SIT;

– parc. št. 204/1 k.o. Kaplja vas, gozd
v izmeri 1.077 m2, vpisana v zemljiškoknjiž-
ni vložek št. 108. Izklicna cena: 8,228.280
SIT;

– parc. št. 204/2 k.o. Kaplja vas, neplo-
dno v izmeri 1.051 m2, vpisana v zemlji-
škoknjižni vložek št. 476. Izklicna cena:
8,029.640 SIT;

– parc. št. 206 k.o. Kaplja vas, gozd v
izmeri 1.039 m2, vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 108. Izklicna cena: 7,937.960
SIT;

– parc. št. 207 k.o. Kaplja vas, gozd v
izmeri 1.478 m2, vpisana v zemljiškoknjižni
vložek št. 108. Izklicna cena: 11,291.920
SIT;

– parc. št. 436 k.o. Nasovče, gozd v
izmeri 1.295 m2, vpisana v zemljiškoknjižni
vložek 386. Izklicna cena: 9,893.800 SIT.

2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno;
b) rok za sklenitev pogodbe o prodaji je

15 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše po-
godbe, lahko razpisovalec proda zemljišče
drugemu ponudniku, vplačana varščina pa
zapade v dobro razpisovalcu.

c) ponudbe za nakup nepremičnine mora-
jo vsebovati predvsem naslednje elemente:

– ime oziroma firmo kupca in točen na-
slov;

– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega

registra za pravno osebo, ki ne sme biti
starejši od 30 dni;

– način in rok plačila;
– dokazila o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek

prodaje na javnem razpisu: na razpisu lahko
sodelujejo domače pravne in fizične osebe,
ki plačajo varščino v višini 50.000 SIT na
žiro račun Občine Komenda, številka:
50140-630-810379, sklic na št.
46501-0061-01. Najugodnejšemu ponu-
dniku bo varščina brezobrestno všteta v ku-
pnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
brezobrestno vrnjena po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.

Prednost pri nakupu zemljišča parc. št.
436 k.o. Nasovče, kakor tudi zemljišč parc.
št. 112/5 in 121/9002 obe k.o. Kaplja
vas, imajo lastniki sosednjih zemljišč.

Pisne ponudbe z dokazili je treba oddati
ali poslati s priporočeno pošiljko s povratni-
co do vključno 6. julija 2001 do 12. ure na
naslov: Občina Komenda, Zajčeva 23,
1218 Komenda, pod oznako »Javni razpis
Nepremičnine – ne odpiraj!«

Prenos lastništva nad predmetom pro-
daje se opravi po plačilu celotne kupnine in

drugih obveznostih kupca, med drugim mo-
ra kupec poravnati tudi vse morebitne ob-
veznosti do Občine Komenda. Vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva prodajane ne-
premičnine nosi kupec.

Dodatne informacije lahko dobite pri Ob-
čini Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Ko-
menda, na oddelku za okolje in prostor ali
pri županu, v času uradnih ur.

Občina Komenda

Št. 414-07-01/2001-1 Ob-50953
Na podlagi 10. člena statuta Občine Se-

mič (Ur. l. RS, št. 37/99) in na podlagi 5.
člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
subvencioniranje realne obrestne mere iz
občinskega proračuna za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva in kmetijstva v
Občini Semič (Ur. l. RS, št. 30/96) je Ob-
činski svet občine Semič na svoji 22. redni
seji dne 7. 6. 2001 sprejel sklep, da se
objavi

javni razpis
za dodelitev sredstev za

subvencioniranje realne obrestne mere
iz občinskega proračuna za

pospeševanje razvoja malega
gospodarstva in kmetijstva v Občini

Semič za leto 2001
1. Predmet razpisa
Občina Semič bo iz proračuna za leto

2001 namenila za subvencioniranje realne
obrestne mere kreditov v naslednji višini:

– za razvoj malega gospodarstva
2,100.000 SIT;

– za razvoj kmetijstva 750.000 SIT.
2. Merila in pogoji:
2.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetniki posamezniki,
– podjetja v zasebni in mešani lasti z do

50 zaposlenimi,
– občani, ki so v postopku pridobivanja

dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejav-

nost na kmetiji, iz katere si plačuje kmečko
zavarovanje najmanj en član.

Pogoj za odobritev subvencije je, da je
sedež firme in poslovni prostori na področju
Občine Semič in da je kraj investicije na
območju Občine Semič

2.2 Subvencioniranje realnih obrestnih
mer je namenjeno:

a) za razvoj malega gospodarstva v:
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo

poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavno-

sti;
– odpiranje delovnih mest, povezanih z

ustanavljanjem novih enot malega gospo-
darstva;

– uvajanje sodobnih tehnologij v enote
malega gospodarstva, ki so energetsko var-
čne in ekološko neoporečne;

– turistične kapacitete in programe;
b) za razvoj kmetijstva v:
– graditev, prenovo in adaptacijo gospo-

darskih objektov kmetije;
– nakup in posodobitev opreme;
– razširitev in posodobitev ter pridobiva-

nje novih zmožnosti na kmetijah za dopolnil-
ne dejavnosti;

– za nakup in urejanje kmetijskih zem-
ljišč ter združevanje parcel;

– za programe predelave in trženja
2.3 Subvencije se prednostno odobrijo

prosilcem, ki izpolnjujejo tudi naslednje po-
goje:

– so najeli kredit v letu 1999 in 2000
– niso prejeli subvencije obrestne mere

od sklada za razvoj ali druge državne institu-
cije, imajo pa kredit pri banki pod enakimi
pogoji, kot jih zahteva sklad za razvoj.

2.4 Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk

realne obrestne mere posojilodajalca.
Sredstva za subvencioniranje realne

obrestne mere se dodelijo za kredite, naje-
te po 1. 1. 1995.

Pogodbo o subvencioniranju realne
obrestne mere se sklene za leto 2001.

3. Vsebina vloge
3.1 Kratko predstavitev prosilca – vloga.
3.2 Poslovni načrt – opis razvojnega pro-

grama s pričakovanimi učinki.
3.3 Dokazilo o registraciji obrtnika, sa-

mostojnega podjetnika oziroma družbe; do-
kazilo o začetem postopku pridobivanja do-
voljenja za opravljanje dejavnosti oziroma
registracije na sodišču oziroma za osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo potrdi-
lo ZZZS, da so kmečki zavarovanci.

3.4 * Overjeno fotokopijo ali original po-
godbe o odobrenem namenskem kreditu
za pospeševanje razvoja malega gospodar-
stva oziroma pospeševanja razvoja kmetij-
stva in

* amortizacijski načrt.
3.5 Potrdilo o plačanih zapadlih davkih

in prispevkih
* za fizične osebe – potrdilo davčne službe
* za pravne osebe – dokazilo o boniteti

podjetja (BON 1 in 2 oziroma BON 3),
* začetniki pa oceno uspešnosti investi-

cije, ki jo izdela banka.
3.6 Dokazila o številu zaposlenih oseb

za nedoločen čas na dan 1.6.2001 (fotoko-
pije obrazcev prijav delavcev v zavarova-
nje).

3.7 Kopije dokazil o že plačanih realnih
obrestih v letu 2001.

3.8 Mnenje posojilodajalca.
Opomba: prosilci, ki so v letu 2000 pre-

jeli subvencijo in ponovno prosijo za leto
2001 za isti kredit, vlogi ne rabijo priložiti
dokumente pod 3.2, 3.3, 3.4 točko (razen
amortizacijskega načrta) ter 3.8.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo začne teči od objave in

traja do 31. 7. 2001 oziroma do porabe
sredstev.

5. Vloge za dodelitev subvencij pošljite
na naslov: Občina Semič, Semič 14, 8333
Semič.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za subvencije ” in z navedbo
dejavnosti (malo gospodarstvo oziroma
kmetijstvo) ter z imenom in naslovom prosil-
ca.

Prosilci so dolžni za vsak kredit posre-
dovati samostojno vlogo, razen v primeru,
da je prosilec pridobil dva ali več kreditov za
isti namen od različnih kreditodajalcev in
ima vse vire kreditov navedene v enotnem
poslovnem načrtu oziroma razvojnem pro-
gramu.

Sklep o odobritvi subvencije je dokon-
čen.
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Po odobritvi subvencije sklene vsak po-
sameznik pogodbo z Občino Semič, v kate-
ri so določene vse medsebojne pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.

Namensko uporabo sredstev iz posojil-
ne pogodbe preverja Komisija za dodelje-
vanje sredstev.

6. Nepopolnih vlog ne bomo obravnava-
li.

7. Vse potrebne dodatne informacije do-
bite: na Občini Semič (ga. Polona Kambič,
tel. centrala 07/306-70-83, direktno
356-8041).

Občina Semič

Št. 005-6/01-100 Ob-50997
Občina Šentjur pri Celju objavlja na pod-

lagi 46. in 47. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter
določil Odloka o oddajanju stavbnih zem-
ljišč v občini Šentjur pri Celju (Uradni list
SRS, št. 27/87 in 28/88)

javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča za

gradnjo: poslovnega objekta za
trgovsko in storitveno dejavnost v

območju ZN industrijska cona Šentjur –
severni del

Natečaja se lahko udeležijo pravne in
fizične osebe.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb morajo ponudbi priložiti tudi overovlje-
no pooblastilo za zastopanje in registracijo
iz katere je razvidno, da ima podjetje sedež
v Republiki Sloveniji, fizične osebe pa origi-
nalno potrdilo o slovenskem državljanstvu.

Pisne vloge je potrebno vložiti na naslov:
“Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur pri
Celju”, v zapečateni ovojnici s pripisom: “Ne
odpiraj - javni natečaj za prodajo stavbnega
zemljišča.”

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo pri-
spele v roku 15 dni od dneva objave razpi-
sa, s priloženim potrdilom o vplačani varšči-
ni na račun št.: 50770-630-10243, Občina
Šentjur pri Celju, sklic na št. 36/01.

Varščina znaša 20% od cene gradbene
parcele in se šteje kot delno plačilo odško-
dnine za pridobljeno pravico na stavbnem
zemljišču, oziroma se interesentu brezobre-
stno vrne, če na razpisu ni uspel.

V skladu z zazidalnim načrtom št.
442/200, ki ga je izdelal Razvojni center
planiranje v juniju 2000, je v obravnavani
coni možna gradnja poslovnega objekta za
trgovsko in storitveno dejavnost z zunanjo
ureditvijo, ki obsega tudi parkirišča, prostor
za dostavo in vozne poti.

V javnem razpisu se proda stavbno zem-
ljišče parcel št. 821/10, travnik 6 razreda,
k.o. Šentjur, v izmeri 1778 m2 ter št.
822/51, travnik 4 razreda, k.o. Šentjur, v
izmeri 2 m2.

Navedene stavbne parcele, ki so pred-
met razpisa, tvorijo del razpoložljivega zemlji-
šča, ki je z že omenjenim zazidalnim načrtom
predvideno za gradnjo poslovnega objekta.

Odškodnina za pridobljeno stavbno zem-
ljišče, velikosti 1780 m2, znaša 9,065.540
SIT in je izračunana na dan 31. 5. 2001. Do
sklenitve pogodbe se navedena vrednost
valorizira v skladu z indeksom GZS - Zdru-
ženja za gradbeništvo in IGM - stanovanjska
gradnja.

V odškodnini za nakup stavbnega zemlji-
šča ni zajet komunalni prispevek. Rok plačila
komunalnega prispevka, kar je pogoj za ce-
lovito komunalno ureditev zemljišča,bo dolo-
čen s pogodbo o nakupu zemljišča. Investi-
tor mora komunalni prispevek poravnati naj-
kasneje pred izdajo gradbenega dovoljenja.

Stavbno zemljišče celotnega območja v
površini ca. 6700 m2, ki je po zazidalnem
načrtu predvideno za gradnjo poslovnega
objekta, bo komunalno opremljen v skladu
z zazidalnim načrtom in investicijskim pro-
gramom urejanja zemljišča, ki je osnova za
izračun komunalnega prispevka za gradnjo
poslovnega objekta.

Občina Šentjur bo zagotovila izgradnjo
komunalnih naprav skladno s svojim letnim
programom opremljanja, investicijskim pro-
gramom urejanja zemljišča ter določili po-
godbe o prodaji zemljišča oziroma pogod-
be o plačilu komunalnega prispevka.

Rok za začetek gradnje je eno leto od
prodaje zemljišča, dokončanje gradnje pa v
roku dveh let od prodaje zemljišča.

Če na javnem natečaju sodeluje več po-
nudnikov, se ob izpolnjevanju pogojev smi-
selno uporabljajo merila Odloka o oddaja-
nju stavbnih zemljišč v občini Šentjur pri
Celju, ob upoštevanju skladnosti ponudbe s
pogoji zazidalnega načrta in danimi pogoji
za realizacijo le tega.

Uspeli interesent je dolžan v roku 30 dni
od dneva odpiranja ponudb, skleniti pogod-
bo o prodaji zemljišča.

Kupnino za pridobljeno stavbno zemlji-
šče je investitor dolžan plačati v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe.

V primeru, da na razpisu uspeli investitor
ne poravna kupnine za zemljišče v roku,
določenem s tem razpisom, se šteje po-
godba za razveljavljeno brez posebnih po-
stopkov in se ne predloži za vpis v zemljiško
knjigo, vplačana varščina pa se ne vrne.

Nastop posesti na oddanem zemljišču
bo možen po podpisu pogodbe in plačilu
kupnine.

Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi z
vknjižbo pridobljene pravice uporabe po tem
razpisu nosi Občina Šentjur pri Celju.

Komisija za prodajo stavbnega zemljišča
bo odpirala vse v roku prispele vloge, 18.
dan po objavi javnega razpisa, ob 12. uri v
prostorih sejne sobe Občine Šentjur, II. nad-
stropje, soba št. 48.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 46503-35/2001-8 Ob-51072
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 (Ur. l. RS, št. 46/00) in skladno s
pogoji iz Zazidalnega načrta Starega mestne-
ga jedra Celja (Ur. l. 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 pro-
daje po tem razpisu, meri ca. 8.450 m2.

2. Na predmetnem zemljišču je predvide-
na gradnja garažnega, poslovnega in trgov-
skega objekta, podanega z okvirno gradbe-
no linijo v izmeri 205 × 33 m. Etažnost ob-
jekta je: klet, pritličje, na ravni katerega pote-
ka v vzdolžni in prečni smeri notranja ulica
oziroma pasaža, ter 3 etaže in mansarda –
kota venca 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 arhitek-
tonska izhodišča in usmeritve za vsebino in
oblikovanje objekta na obravnavanih zemlji-
ščih, ki so sestavni del razpisnega gradiva.

Investitor mora na idejno rešitev pridobiti
glede oblikovanja in umestitve objekta v zem-
ljišče soglasje razpisovalca in pristojnega Za-
voda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

3. Zainteresirani ponudniki lahko urbani-
stično arhitektonska izhodišča in usmeritve
za vsebino in oblikovanje objekta na obrav-
navanih zemljiščih dvignejo in zahtevajo do-
datne informacije pri Zavodu za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000
Celje, pri kontaktni osebi Friderik Polutnik,
univ. d.i.a. do petka, 29. 6. 2001, od 8. do
11. ure, proti plačilu 10.000 SIT (z DDV) na
žiro račun Mestne občine Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo, št.
50700-630-8010105.

4. Cena komunalno urejenega stavbnega
zemljišča je izračunana na dan 10. 4. 2001
in znaša 316 DEM za m2 nezazidanega stav-
bnega zemljišča, namenjenega za izgradnjo
objekta, opisanega v točki 2), vse v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan plačila na podlagi sklenjene
kupoprodajne pogodbe, ki se sklene z izbra-
nim interesentom.

V ceni komunalne ureditve zemljišča je
zajet strošek komunalne opreme stavbnega
zemljišča, in sicer z vodovodnim, kanalizacij-
skim, plinovodnim, cestnim in telefonskim
omrežjem, z možnostjo priključkov na javno
sekundarno omrežje. Elektro omrežje je za-
jeto v komunalno opremo zemljišča v skladu
s pogoji distributerja električne energije.

V tej ceni niso zajeti prispevki za priključi-
tev na naprave individualne komunalne rabe
ter fizična izvedba priključkov na sekundarno
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 pravno-
močnosti sklepa o izboru najugodnejšega po-
nudnika. V primeru, da izbrani ponudnik v
tem roku ne podpiše pogodbe, lahko razpi-
sovalec proda zemljišče drugemu ponudni-
ku, vplačana varščina pa zapade v dobro
razpisovalcu.
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8. Rok za pričetek gradnje je 8 mesecev,
rok izgradnje pa 18 mesecev od dneva pod-
pisa pogodbe o prodaji stavbnega zemljišča.

9. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške notarskega zapisa in stroške izvedbe vpi-
sa lastništva v zemljiško knjigo plača izbrani
ponudnik.

10. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične osebe, državljani Republike Slovenije
in pravne osebe s sedežem v Republiki Slo-
veniji, ki ponudbi predložijo kopijo overjene-
ga potrdila o državljanstvu oziroma overjen
izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti sta-
rejši od 30 dni.

11. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena višja cena od razpisane,
– upoštevanje urbanističnih in arhitektur-

nih usmeritev pri zasnovi projekta,
– reference pri inženiringu in gradnji isto-

vrstnih objektov v zadnjih 5 letih,
– roki pričetka in konca gradnje.
V primeru, da dva ali več ponudnikov po-

nudijo enake pogoje, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo.

12. Na podlagi geodetske odmere zem-
ljišča bo opravljen poračun morebitne razlike
v površini zemljišča, medtem ko se razlika za
opremo stavbnega zemljišča obračuna le v
primeru, da bodo dejanske izmere neto kori-
stnih površin v primeru gradnje objekta po
projektu za pridobitev gradbenega dovolje-
nja večje od površin v tem razpisu, tj. večje
od 31.000 m2.

13. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali odda-
jo v zaprti ovojnici najkasneje do četrtka, 12.
7. 2001 do 12. ure, na naslov: Mestna Ob-
čina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg Celjskih knezov 8, z oznako »Ne
odpiraj – Za javni razpis – Garažni, poslovni
in trgovski objekt ob Aškerčevi ulici 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 5%

od ponujene skupne cene stavbnega zemlji-
šča za ocenjenih ca. 8.450 m2 na ŽR št.
50700-630-8010105 – Mestna občina Ce-
lje – Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
(ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
razpisovalec varščino vrnil v 15 dneh po iz-
boru najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa bo razpisovalec vplačano var-
ščino vračunal v ceno ob plačilu);

– dokazila, ki prinašajo prednost pri izboru.
14. Odpiranje ponudb je javno in se bo

vršilo v sejni sobi Zavoda za planiranje in iz-
gradnjo Celje, Trg celjskih knezov 8 (drugo
nadstropje), v četrtek, 12. 7. 2001 ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s po-
oblastilom ponudnika. Pravočasno prispele
ponudbe bo obravnavala komisija za prodajo
zemljišč in vse ponudnike obvestila o izboru
najugodnejšega ponudnika v 15 dneh od dne-
va javnega odpiranja ponudb.

15. Vsa pojasnila in morebitni ogled loka-
cije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Zavodu za planiranje in
izgradnjo mestne občine Celje, tel.
03/426-56-06, Friderik Polutnik, univ.d.i.a.

Mestna občina Celje

Št. 320-01-16/2001 0401 Ob-51037
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni

samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93; 6/94 –
odločba US RS, 45/94 – odločba US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba
US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96
odločba – US RS, 44/96 – odločba US RS,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS in
70/00) in 35. člena statuta občine Krško
(Ur. list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedi-
lo), sprejetega Odloka o proračunu Občine
Krško (Ur. list RS, št 27/01), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna republi-
ke Slovenije (Ur. list RS št: 13/00, 65/00,
97/00 in 9/01) in Pravilnika o namenu, nači-
nu in virih financiranja kmetijstva v občini Kr-
ško (Ur. list RS št. 16/99), objavlja Občina
Krško

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
financiranju razvojnih programov na

področju kmetijstva v letu 2001
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje

razvojnih programov pravnih oseb, pri razvo-
ju skupnih izdelkov ali projektov-programov
na področju kmetijstva, za namene:

A. priprava razvojnih programov pridela-
ve, predelave tehnologije in tržno organizira-
ne pridelave;

B. promocija pridelanih produktov v okvi-
ru zaščitene blagovne znamke.

Pogoji za pridobivanje sredstev:
II. Upravičenci do teh sredstev so pravne

osebe, ki ne smejo biti v stečajnem postop-
ku, prisilni poravnavi ali likvidaciji.

II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Upravičenci do sredstev po tem razpisu
so pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost s sedežem v Občini Krško, na obmo-
čju občine Krško in investirajo na območju
občine Krško.

Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci
iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali
njihovi pooblaščenci za njihov račun.

III. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev namenjenih za

sofinanciranje skupnih razvojnih programov
znaša 4,000.000 SIT.

Višina nepovratnih sredstev za sofinanci-
ranje projektov ali programov znaša lahko do
50% realiziranih stroškov projekta ali progra-
ma.

Razpisna sredstva so evidentirana na pro-
računski postavki 5001 – Intervencije v kme-
tijski pridelavi

IV. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
1. Način vlaganja zahtevkov:
– upravičenci vlagajo zahtevke na predpi-

sanem obrazcu, ki ga dobijo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško.

– upravičenci vlagajo zahtevke direktno
na Občino Krško.

Zahtevku mora biti priloženo:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec;
– dokazila ali dogovor med sodelujočimi,

ki so predmet projekta ali programa o izvaja-
nju projekta ali programa in nosilca progra-
ma;

– opis projekta ali programa;
– podatki o projektu;
– načrt izvajanja projekta ali programa;
– finančna konstrukcija projekta ali pro-

grama;
– dokazilo, da pravna oseba ni v stečaj-

nem postopku ali prisilni poravnavi.
– dokazilo o zaščitenosti produktov (bla-

govne znamke);
– računi, ki izkazujejo naložbo ;
– izjava prijavitelja;
– zemljevid območja, kjer projekt nasta-

ja.
Opomba: Občinska uprava lahko po od-

piranju vlog preveri resničnost podatkov na
terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih
podatkov, upravičencu ne bodo za določen
namen odobrena sredstva in izgubi pravico
do uveljavljanja proračunskih sredstev za na-
slednjih pet let.

V. Merila za izbiro programov
Merila za izbiro programov bo opravila

strokovna komisija, ki jo imenuje župan, na
osnovi naslednjih meril:

1. Utemeljenost projekta ali programa:
– načrt izvajanja projekta ali programa
– organizacija izvajanja projekta ali pro-

grama
– predvideni učinki projekta ali progra-

ma;
2. finančna konstrukcija projekta ali pro-

grama;
3. promocijske aktivnosti pridelanih pro-

duktov na sejmih.
VII. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri članska komisi-

ja, ki jo imenuje župan.
Vse pravočasne vloge bodo ocenjene

na osnovi pravočasne in popolne vloge.
Upravičencu bodo dodeljena sredstva s

sklepom župana v roku 60 dni po izteku
razpisnega roka.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, ne-
utemeljene pa zavrnjene.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je
pet dni od dneva prejema obvestila. Nepo-
polne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem
roku ne dopolni se zavržejo.

VIII. Rok za vložitve zahtevkov
Vloge s predpisano dokumentacijo mo-

rajo prispeti najkasneje do petka 7. 9. 2001
na naslov: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: » ne odpiraj –
javni razpis – razvojni programi«

Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila v ponedeljek 10. 9. 2001.

Odpiranje vlog ne bo javno.
IX. Rok za obveščanje o izidu razpisa
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev

obveščeni najkasneje v 30 dneh od odpira-
nja ponudb.

X. Informacije
Vse informacije v zvezi z razpisom se

lahko dobijo na sedežu Občine Krško, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14,
Krško, vsak uradni delovni dan, od 8. do 9.
ure, na tel. 49-81-319. Kontaktna oseba
Magda Krošelj.

Občina Krško
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Javne dražbe

Ob-50927
Iskrainvest d.d., Stegne 25 a, 1521

Ljubljana, kot upravnik nepremičnin skupne
rabe industrijske cone ŠP 5/1 Stegne v
Ljubljani in na podlagi 7. sklepa 7.seje Sve-
ta solastnikov nepremičnin skupne rabe in-
dustrijske cone ŠP 5/1 Stegne v Ljubljani z
dne 11.1.2001 objavlja

ponovni javni
razpis za prodajo nepremičnin z
zbiranjem ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje je:
– nepremičnina – začasni vhodni objekt

(24 m2) s kovinskim nadstreškom (117 m2)
– parc.št. 1713/47 k.o Dravlje,

– nepremičnina – asfaltirano parkirišče
– del parcele št. 1713/70 k.o. Dravlje po-
vršine 488 m2,

– nepremičnina – zelenica, travnik (ne-
zazidljivo) – del parcele št. 1713/66 k.o.
Dravlje površine 526 m2,

– nepremičnina – sanitarni blok, skladi-
šče in zimski vrt (skupaj 60 m2).

2. Izklicna cena za nepremičnine iz tč. 1
znaša 28,000.000 SIT.

3. Prodaja se vrši za kompleten predmet
prodaje po načelu »videno-kupljeno«.

4. V objektu se nahaja gostinska oprema,
ki pa ni predmet te prodaje in se zanjo lahko
sklepa posebna kupoprodajna pogodba.

5. Pogoji pisne dražbe (zbiranje po-
nudb):

– ponudbo lahko pošljejo fizične osebe,
ki so državljani RS ali pravne osebe s sede-
žem v RS,

– pisna ponudba mora vsebovati točen
naziv in naslov kupca, davčno številko, po-
nujeni znesek, ki mora biti točno določen in
jasen v odnosu na izklicno ceno ter plačilne
pogoje; variante ponudbe niso možne,

– ponudbi mora biti priloženo potrdilo o
državljanstvu (fizične osebe) ali registracija
(pravne osebe), potrdilo o plačani kavciji, ki
jo je dolžan ponudnik v višini 10% od izklic-
ne cene položiti na žiro račun
50104-601-17218 s pripisom »vhodni ob-
jekt-varščina« in bo izbranemu kupcu vraču-
nana v ceno, ostalim pa brez obresti vrnjena
v roku 15 dni od odpiranja ponudb,

– davek in vse stroške v zvezi s pogod-
bo in prenosom lastništva, kot tudi parcela-
cijo, plača kupec.

6. Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno ali vročiti osebno na naslov Iskrainvest
d.d., Stegne 25 a, 1521 Ljubljana, v zape-
čateni ovojnici z oznako » Ne odpiraj-vhodni
objekt«.

7. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
na naslov prispele do vključno 10. 7. 2001
do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Iskrainvest d.d., Stegne 25 a, Ljubljana
10. 7. 2001 ob 13. uri. Ponudniki bodo o
izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po od-
piranju ponudb.

9. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik
– z najvišjo ceno – ponder 50%,
– najkrajšim rokom plačila – ponder

30%,

– z odkupom gostinske opreme – pon-
der 20%.

10. Uspeli ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu pisnega obvestila o izboru s proda-
jalcem podpisati pogodbo. V primeru, da
uspeli ponudnik v roku ne sklene pogodbe,
varščino obdrži prodajalec.

11. Izročitev in prenos lastništva se opra-
vi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.

12. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil ku-
poprodajno pogodbo za nepremičnino, ki
je predmet tega javnega razpisa.

13. Ogled nepremičnine in dokumenta-
cije je možen po predhodni najavi po telefo-
nu 041-77-28-30 (Kosten Vinko).

Iskrainvest d.d.

Ob-51118
Na podlagi 8. člena Odloka o načinu,

pogojih in postopku prodaje oziroma od-
daje stavbnega zemljišča v Občini Tolmin
(Uradno glasilo, št. 8/98), upoštevaje do-
ločila Pravilnika o načinu, pogojih in po-
stopku prodaje stavb in posameznih delov
stavb v lasti Občine Tolmin (Uradno glasi-
lo, št. 8/98) in na podlagi sklepa Občin-
skega sveta občine Tolmin z dne 15. 2.
2001 razpisujemo

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Predmet prodaje je nezazidano stav-
bno zemljišče v obrtni coni Na Logu v Tolmi-
nu, katastrska občina Tolmin, in sicer par-
cela št. 534/70 dvorišče 167 m2.

Izklicna cena stavbnega zemljišča je
714.760 SIT.

Varščina je 71.476 SIT.
Obveznosti kupca
Stavbno zemljišče je komunalno neo-

premljeno, zato mora kupec sprejeti obvez-
nost, da ga sam uredi na lastne stroške.

Kupec je poleg cene zemljišča dolžan
plačati tudi komunalni prispevek, ki se pla-
ča pred izdajo gradbenega dovoljenja za
ureditev parkirišča.

Kupec mora dovoliti služnostno pravico
vkopa komunalnih naprav za potrebe izgrad-
nje le-teh v obrtni coni Na Logu v Tolminu.

II. Način, čas in kraj dražbe
Javna dražba bo ustna. Dražba bo v po-

nedeljek, dne 9. 7. 2001 ob 14. uri v pravni
pisarni Občine Tolmin, Ulica Padlih borcev
2, 5220 Tolmin.

III. V ceno nepremičnine niso vključeni
davek na promet nepremičnin ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih
mora kupec poravnati ob sklenitvi pogod-
bene oziroma ob vložitvi predloga za vknji-
žbo lastninske pravice.

IV. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

V. Udeleženci javne dražbe morajo pred
pričetkom javne dražbe plačati varščino na-
vedeno v tem razpisu na žiro račun št.
52030-630-7108 Proračun Občine Tol-
min.

Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ostalim pa brez obresti vr-
njena v roku 3 dni po končani dražbi.

VI. Plačani pogoji
Uspeli ponudnik mora celo kupnino pla-

čati v roku 8 dni po sklenitvi prodajne po-
godbe.

VII. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo ponu-

dniki, ki predložijo:
– pravne osebe – dokazilo o registraciji

družbe v Republiki Sloveniji,
– fizične osebe – potrdilo o državljan-

stvu Republike Slovenije,
– potrdilo o plačilu varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih,
– pooblaščenci ponudnikov pooblastilo

za zastopanje,
b) Nakup nepremičnine se opravi po si-

stemu “videno-kupljeno”, kasnejše reklama-
cije ne bodo upoštevane.

c) Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik s prodajalcem podpisati v 15 dneh
po končani javni dražbi.

č) Če najugodnejši ponudnik v roku 15
dni po končani javni dražbi ne podpiše pro-
dajne pogodbe ali ne bo plačal kupnine v
roku 8 dni, se šteje, da je odstopil od po-
godbe in se mu varščina ne vrne.

d) Prodajalec bo izročil kupcu nepremič-
nino v last in posest po plačilu cele kupni-
ne, kar kupec izkaže s pisnim dokazilom.

Vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo na ime kupca bo predlagal prodaja-
lec.

e) Vsi dodatni podrobnejši podatki in in-
formacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave Občine Tolmin, Tolmin, Ulica Padlih
borcev 2, tel. 05/38-19-514. Ogled ne-
premičnine je možen po dogovoru.

Občina Tolmin

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-8/2001 Ob-50903
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.

Razpisni pogoji:
K I/a
Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-50905
Osnovna šola Podčetrtek razpisuje pro-

sto delovno mesto
učitelja glasbene vzgoje
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som.
Začetek dela 1. 9. 2001.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
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ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in do-
kazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi.

Kandidate bomo obvestili o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Podčetrtek

Št. 32/2001 Ob-50906
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v

Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji, razpi-
suje delovna mesta

1. pomočnica vzgojiteljice – polovični
delovni čas, določen čas do 31. 12. 2001,
pričetek dela 1. 7. 2001,

2. učitelja športne vzgoje – polni de-
lovni čas, določen čas do 31. 8. 2002,
pričetek dela 1. 9. 2001,

3. učitelja slovenskega jezika in knjiž-
ničarja – polni delovni čas, nedoločen čas,
pričetek dela 1. 9. 2001,

4. učitelja matematike in fizike – pol-
ni delovni čas, določen čas, pričetek dela
1. 9. 2001 do 31. 8. 2002,

5. učitelja glasbene vzgoje – polovič-
ni delovni čas, nedoločen čas, pričetek de-
la 1. 9. 2001,

6. učitelja podaljšanega bivanja –
polni delovni čas, določen čas do 31. 8.
2002, pričetek dela 1. 9. 2001.

Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev po Zakonu o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov šole.

O izboru bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Ob-50908
Svet OŠ Fara, Fara 3, 1336 Vas, razpi-

suje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa Zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96).

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Pričetek dela: 1. 9. 2001.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov sveta šole, z oznako “Raz-
pis”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

OŠ Fara, Fara

Ob-50991
Osnovna šola Horjul, Horjul 198, 1354

Horjul, razpisuje prosta delovna mesta:
1. učitelja angleškega jezika za nedo-

ločen čas, s polnim delovnim časom,
2. učitelja angleškega jezika za nedo-

ločen čas, s krajšim delovnim časom (14
PU tedensko),

3. pomočnica vzgojiteljice (3 delav-
ke): za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.

Nastop dela je 1. 9. 2001. Poskusno
delo pod 1. in 2. točko je 3 mesece, pod 3.
točko pa 2 meseca.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa Zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja. Vloge z dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih

Druge objave

Št. 21/01 Ob-50960
Na podlagi 105. člena Statuta IZS objav-

lja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES Ime in priimek
A-0724 Anin Sever, univ. dipl. inž. arh.
A-0964 Saša Vovk, univ. dipl. inž. arh.
A-0965 Gorazd Mihelj, univ. dipl. inž.

arh.
A-0966 Drago Cerjan, univ. dipl. inž. arh.
A-0967 Mojca Fišer, univ. dipl. inž. arh.
A-0968 Martin Pegan, univ. dipl. inž. arh.
A-0969 Ana Štibelj, univ. dipl. inž. arh.
A-0970 Mateja Panter, univ. dipl. inž.

arh.
A-0971 Boštjan Fürst, univ. dipl. inž. arh.
A-0972 Metka Černe, univ. dipl. inž. arh.
A-0973 Aleksander Lotski, univ. dipl. inž.

arh.
G-1340 Vladimir Demšar, univ. dipl. inž.

grad.
G-1440 Zdenko Lorbek, univ. dipl. inž.

grad.
G-1448 Hugo Oitzl, univ. dipl. inž. grad.
G-1983 Mitja Grum, inž.grad.
G-1984 Jožef Šeško, inž.grad.
G-1985 Janez Uršič, univ. dipl. inž. grad.
G-1986 Cvetka Perš, dipl.inž.grad.
G-1987 Janja Jamnik, inž.grad.
G-1988 Jelena Srpčič, univ. dipl. inž.

grad.
G-1989 mag. Mihael Ramšak, univ. dipl.

inž. grad.
G-1990 mag. Polona Weiss, univ. dipl.

inž. grad.
G-1991 mag. Alojzij Bevc, univ. dipl. inž.

grad.
G-1992 mag. Franc Capuder, univ. dipl.

inž. grad.
G-1993 Ciril Erbežnik, univ. dipl. inž.

grad.
G-1994 mag. Marjana Lutman, univ. dipl.

inž. grad.
G-1995 Marija Simon, univ. dipl. inž.

grad.
G-1996 Mojca Ravnikar Turk, univ. dipl.

inž. grad.
G-1997 dr. Miha Tomaževič, univ. dipl.

inž. grad.
G-1998 mag. Barbara Treppo Mekiš,

univ. dipl. inž. grad.
G-1999 mag. Iztok Klemenc, univ. dipl.

inž. grad.
G-2000 Aleksander Ogrizek, inž.grad.
G-2001 Matej Oman, univ. dipl. inž.

grad.
G-2002 mag. Andrej Rebec, univ. dipl.

inž. grad.
S-0651 Dragi Stojadinović, univ. dipl.

inž. str.
S-0952 Janez Mrak, inž.lad.str.

dneh po objavi na naš naslov. O izbiri bodo
kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Horjul

S-1075 Tomaž Jazbec, dipl.inž.str.
S-1076 Rafael Kalan, univ. dipl. inž. str.
S-1077 Janez Krajnc, univ. dipl. inž. str.
S-1078 Matjaž Kuzma, univ. dipl. inž.

str.
S-1079 Jurij Kramer, univ. dipl. inž. str.
S-1080 Roman Kek, univ. dipl. inž. str.
S-1081 Tomaž Tušek, univ. dipl. inž. str.
S-1082 Marcel Tašner, univ. dipl. inž.

str.
S-1083 Alfonz Jurečko, inž.s tr.
S-1084 Milan Grkman, univ. dipl. inž.

str.
S-1085 Bojan Jarec, univ. dipl. inž. str.
S-1086 Miha Grešak, univ. dipl. inž. str.
E-1003 Boris Jelušič, univ.dipl.inž. el.
E-1102 Boris Arčon, inž. el.
E-1244 Tomaž Komel, univ.dipl. inž. el.
E-1245 Robert Vinšek, inž. el.
E-1246 Dragan Novakovič, univ. dipl.

inž. el.
E-1247 Emil Zdovc, inž. el.
E-1248 Slavko Šadl, univ. dipl. inž. el.
E-1249 Zvonko Kokol, dipl. inž. el.
E-1250 Damir Žilavec, univ.dipl. inž. el.
TV0589 Stanko Ožbot, dipl. var. inž.
TK0590 Gregor Höferle, univ. dipl. inž.

kem. inž.
R-0040 mag. Simon Zavšek, univ. dipl.

inž. geol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R- številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 21/01 Ob-50972
Na podlagi 99. in 103. člena Statuta IZS

(Ur. l. RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska
zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz

članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor na seji z dne 31. 5. 2001, upravni od-
bor  je sprejel sklep, da se iz članstva zbor-
nice in imenika pooblaščenih inženirjev iz-
briše naslednje inženirje:

ES PI
G-1155 Boris Peroša, univ. dipl. inž.

grad.
G-0725 Milan Bartol, univ. dipl. inž. grad.
A-0858 Elza Pavšič, univ. dipl. inž. arh.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
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G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,

S - številka v matični sekciji strojnih inže-
nirjev,

E - številka v matični sekciji elektro inže-
nirjev,

T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,

PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.

Inženirska zbornice Slovenije

Št. 21/01 Ob-50975
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih

inženirjev pri IZS z mirovanjem statusa
pooblaščenega inženirja na podlagi

lastne zahteve:
ES   Ime in priimek
A-0182 Roni Nemec, univ. dipl. inž. arh.
A-0281 Igor Jurančič, univ. dipl. inž. arh.
A-0425 Damjan Tepina, univ. dipl. inž.

arh.
A-0450 Tadeja Loger, univ. dipl. inž. arh.
A-0487
Helena ŠTIH, univ. dipl. inž. arh.
A-0622 Dr. Tatjana Capuder, univ. dipl.

inž. arh.
A-0673 Herbert Končan, univ. dipl. inž.

arh.
A-0886 Breda Bonač-Arko, univ. dipl.

inž. arh.
A-0897 Jože Kočevar, univ. dipl. inž.

arh.
A-0903 Boštjan Okoren, univ. dipl. inž.

arh.
A-0926 Simon Tekavec, univ. dipl. inž.

arh.
G-0105 Branko Kmetec, inž. grad.
G-0110 Ivan Lebeničnik, univ. dipl. inž.

grad.
G-0154 Vlasta Štajner, univ. dipl. inž.

grad.
G-0217 Željko Vene, univ. dipl. inž. grad.
G-0284 Benedikt Boršič, univ. dipl. inž.

grad.
G-0456 Ana Juvan, univ. dipl. inž. grad.
G-0563 Konrad Planteu, univ. dipl. inž.

grad.
G-1286 Regina Kukovič, inž. grad.
G-1298 Barbara Bratina, univ. dipl. inž.

grad.
G-1370 Ladislava Halas, univ. dipl. inž.

grad.
G-1416 Mag. Žarko Povše, univ. dipl.

inž. grad.
G-1498 Aleksandar Milojević, univ. dipl.

inž. grad.
S-0039 Janez Pikon, univ. dipl. inž. str.
S-0215 Rado Otrin, univ. dipl. inž. str.
S-0299 Boris Pirc, univ. dipl. inž. str.
S-0710 Samo Tofant, univ. dipl. inž. str.
S-0862 Dragotin Pogorevc, inž.str.
E-0520 Peter Zaveršek, univ. dipl. inž.

el.
E-1043 Roman Matko, inž. el.
T-0447 Janja Kuret, univ. dipl. inž. kem.
T-0448 Darko VILHELM, univ. dipl. inž.

kem.
TD0492 Anton Intihar, dipl. inž. var.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 21/01 Ob-50980
Na podlagi 91. člena Statuta Inženirske

zbornice Slovenije in na podlagi 15. in 40.
člena sprememb in dopolnitev Statuta IZS:
objavlja Inženirska zbornica Slovenije

Inženirje in tehnike
vpisane v posebni imenik odgovornih

projektantov pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES Ime in priimek
A-9119 Irena Mesarič, grad. tehnik
A-9120 Josip Zadravec, grad. tehnik
A-9121 Metka Drimel, grad. tehnik
A-9122 Bojan Prešeren, grad. tehnik
A-9123 Božena Kokalj, grad. tehnik
A-9124 Danijel Veselič, grad. tehnik
A-9125 Branko Kramberger, grad. te-

hnik
A-9126 Andrej Rus, grad. tehnik.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev oziroma

tehnika vpisanega v posebni imenik odgo-
vornih projektantov,

A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,

G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,

S - številka v matični sekciji strojnih inže-
nirjev,

E - številka v matični sekciji elektro inže-
nirjev,

T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev.

Inženirska zbonica Slovenije

Št. 21/01 Ob-50982
Na podlagi 7. člena zakona o geodetski

dejavnosti  (Ur. l. RS, št. 8/00), 91. člena
Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Ur. l.
RS, št. 7/97), 15. in 40. člena (106b) spre-
memb in dopolnitev statuta Inženirske zbor-
nice Slovenije (Ur. l. RS, št. 57/00) objavlja
Inženirska zbornica Slovenije

Geodete vpisane v imenik geodetov pri
IZS,

ki so že prejeli sklepe:
ES Geodeti
Geo0171 Renata Bregar, inž. geod.
Geo0172 Toni Levičnik, inž. geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev geodeta,
Geo – številka v matični sekciji geode-

tov.
Inženirska zbornica Slovenije

Ob-50790
Tekstil Angora, d.d. – v stečaju, Ljublja-

na, Cesta na Brdo 47, na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St
59/2000 z dne 12. 6. 2001 objavlja

prodajo z zbiranjem ponudb

Naprodaj so stroji in oprema (pohištvo)
po seznamu, ki je sestavni del cenitvenega
poročila sodnega izvedenca in cenilca Ju-
reta Kremžarja, po najnižjih prodajnih ce-
nah, ki so enake 50-odstotnim likvidacij-
skim vrednostim posameznih strojev in ko-
sov opreme, razvidnih iz navedenega sez-
nama.

Pogoji:
Ponudniki morajo plačati varščino v viši-

ni 10% od najnižje cene na žiro račun Tek-
stil Angora, d.d. – v stečaju, št.
50100-690-922370, namen nakazila: var-
ščina, z navedbo predmeta prodaje.

Izbranim ponudnikom bo varščina vraču-
nana v ceno, ostalim pa bo vrnjena v petih
dneh po izbiri najboljšega ponudnika. Var-
ščina se ne obrestuje.

Ponujena cena mora biti najmanj enaka
najnižji ceni.

Ponudbe je treba dostaviti na naslov Fin-
tim, d.o.o., Parmova 51, Ljubljana, z ozna-
ko: “Za zbiranje ponudb Tekstil Angora, d.d.
– ne odpiraj”. Upoštevane bodo samo po-
nudbe, ki bodo prispele do vključno 29. 6.
2001 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 7.
2001 ob 12. uri v sobi 359 Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9.

Ponudniki morajo pred odpiranje ponudb
predložiti potrdilo o vplačilu varščine.

Izbrani ponudniki morajo skleniti prodaj-
no pogodbo v osmih dneh po prejemu ob-
vestila o izbiri, kupnino pa v celoti plačati v
15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.

Če izbrani ponudnik v navedenih rokih
ne sklene prodajne pogodbe ali ne plača
kupnine, se mu varščina ne vrne.

Kupec postane lastnik z dnem plačila
celotne kupnine.

Vse davščine in druge stroške plača ku-
pec.

Vse stvari so na prodaj po načelu “vide-
no-kupljeno”. Ogled bo mogoč po predho-
dnem dogovoru s stečajno upraviteljico Me-
lito Butara, tel. 01/436-00-00.

Tekstil Angora, d.d. – v stečaju
Ljubljana

Ob-50869
Komunala Novo mesto, d.o.o., objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem

Poslovni prostor (kiosk) se nahaja v po-
kritem delu novomeške tržnice v izmeri 25
m2.

Prednost najema prostora bodo imeli po-
nudniki, ki bodo ponudili prodajni program,
kateri ni prisoten na tržnici (ribarnica, mleč-
ni diskont...).

Vse informacije v zvezi z najemom pro-
stora dobijo morebitni ponudniki v Sektorju
za razvoj in investicije, Želimir Dronjak, tel.
07/39-32-566.

Pisne ponudbe, ki naj vsebujejo tudi po-
nujeno ceno, pošljite v roku 8 dni po objavi
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na naslov: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, v zapr-
ti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba
za poslovni prostor na tržnici”.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Ob-51003
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju

d.o.o., razpisuje

javno zbiranje ponudb
za nakup stanovanj

Predmet prodaje so nezasedena in za-
sedena stanovanja v večstanovanjskih hi-
šah v Idriji, in sicer:

I. Nezasedena stanovanja:
1. Garsonjero v Lapajnetovi 57, Idrija, v

skupni izmeri 23,46 m2. Garsonjera je oce-
njena na 1.618.752 SIT,

2. Enosobno stanovanje v Rudarski 16,
Idrija, v skupni izmeri 36,69 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 1.636.397 SIT,

II. Zasedena stanovanja:
1. Garsonjero v Arkovi 10, Idrija, v sku-

pni izmeri 27,73 m2. Garsonjera je ocenje-
na na 2,915.263 SIT.

2. Garsonjero v Arkovi 10, Idrija, v sku-
pni izmeri 26,11 m2. Garsonjera je ocenje-
na na 2,877.978 SIT,

3. Garsonjero v Lapajnetovi 23, Idrija, v
skupni izmeri 25,35 m2. Garsonjera je oce-
njena na 2,790.241 SIT,

4. Garsonjero v Lapajnetovi 57, Idrija, v
skupni izmeri 24,62 m2. Garsonjera je oce-
njena na 1,698.793 SIT,

5. Garsonjero v Lapajnetovi 57, Idrija, v
skupni izmeri 24,62 m2. Garsonjera je oce-
njena na 1,698.793 SIT,

6. Enosobno stanovanje v Rudarski 12,
Idrija, v skupni izmeri 38,47 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 1,715.787 SIT.

7. Enosobno stanovanje v Arkovi 10, Idri-
ja, v skupni izmeri 40,85 m2. Stanovanje je
ocenjeno na 4,198.735 SIT,

8. Enosobno stanovanje v Lapajnetovi
27, Idrija, v skupni izmeri 38,55 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 4,152.703 SIT,

9. Enosobno stanovanje v Rožni 14, Idri-
ja, v skupni izmeri 37,07 m2. Stanovanje je
ocenjeno na 1,905.570 SIT,

10. Enosobno stanovanje v Rožni 19,
Idrija, v skupni izmeri 54,36 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,539.283 SIT,

11. Enosobno stanovanje v Rudarski 12,
Idrija, v skupni izmeri 43,92 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 1,958.860 SIT,

12. Enosobno stanovanje v Rudarski 12,
Idrija, v skupni izmeri 43,92 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 1,958.860 SIT,

13. Enosobno stanovanje v Rudarski 12,
Idrija, v skupni izmeri 47,82 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,020.610 SIT,

14. Enosobno stanovanje v Rudarski 14,
Idrija, v skupni izmeri 49,65 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,097.937 SIT,

15. Enosobno stanovanje v Rudarski 14,
Idrija, v skupni izmeri 49,65 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,097.937 SIT ,

16. Enosobno stanovanje v Rudarski 14,
Idrija, v skupni izmeri 49,88 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,107.657 SIT,

17. Enosobno stanovanje v Rudarski 16,
Idrija, v skupni izmeri 36,69 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 1,636.397 SIT,

18. Enosobno stanovanje v Triglavski
20, Idrija, v skupni izmeri 40,46 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 4,405.451 SIT,

19. Dvosobno stanovanje v Arkovi 34,
Idrija, v skupni izmeri 50,10 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,498.956 SIT.

20. Dvosobno stanovanje v Gradnikovi
6, Idrija, v skupni izmeri 57,45 m2. Stanova-
nje je ocenjeno na 2,360.131 SIT.

21. Dvosobno stanovanje v ulici Pot
sv.Antona 23, Idrija, v skupni izmeri 42,49
m2. Stanovanje je ocenjeno na 5.134.898
SIT,

22. Dvosobno stanovanje v ulici Pot
sv.Antona 25, Idrija, v skupni izmeri 47,61
m2. Stanovanje je ocenjeno na 5.530.251
SIT,

23. Dvosobno stanovanje v Gradnikovi
6, Idrija, v skupni izmeri 63,17 m2. Stanova-
nje je ocenjeno na 2,520.998 SIT,

24. Dvosobno stanovanje v Gradnikovi
6, Idrija, v skupni izmeri 57,45 m2. Stanova-
nje je ocenjeno na 2,360.131 SIT,

25. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 2, Idrija, v skupni izmeri 49,42 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,207.702 SIT,

26. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 2, Idrija, v skupni izmeri 48,94 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,157.121 SIT,

27. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 2, Idrija, v skupni izmeri 50,11 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,280.412 SIT,

28. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija v skupni izmeri 52,21 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,440.458 SIT,

29. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 50,27 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,297.272 SIT,

30. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 49,34 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,199.273 SIT,

31. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 50,07 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,276.198 SIT,

32. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 49,46 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,211.918 SIT,

33. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 48,81 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,200.679 SIT,

34. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 4, Idrija, v skupni izmeri 48,98 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,218.793 SIT,

35. Dvosobno stanovanje v ulici Henrika
Freyerja 11, Idrija, v skupni izmeri 47 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 2,250.614 SIT,

36. Dvosobno stanovanje v Arkovi 34,
Idrija, v skupni izmeri 44,95 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,257.887 SIT,

37. Dvosobno stanovanje v Arkovi 36,
Idrija, v skupni izmeri 44,25 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,222.725 SIT,

38. Dvosobno stanovanje v Arkovi 40,
Idrija, v skupni izmeri 44,95 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,257.887 SIT,

39. Dvosobno stanovanje v Arkovi 45,
Idrija, v skupni izmeri 46,88 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,519.811 SIT,

40. Dvosobno stanovanje v Arkovi 45,
Idrija, v skupni izmeri 53,74 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,888.539 SIT,

41. Dvosobno stanovanje v ulici Sv. Bar-
bare 13, Idrija, v skupni izmeri 71,42 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,557.154 SIT,

42. Dvosobno stanovanje v Partizanski
15, Idrija, v skupni izmeri 47,83 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 2,503.546 SIT,

43. Dvosobno stanovanje v Lapajnetovi
13, Idrija, v skupni izmeri 63,45 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 5,867.367 SIT,

44. Dvosobno stanovanje v Lapajnetovi
25, Idrija, v skupni izmeri 62,50 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 5,779.547 SIT,

45. Dvosobno stanovanje v Rožni 14,
Idrija, v skupni izmeri 39,25 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,017.630 SIT,

46. Dvosobno stanovanje v Rožni 14,
Idrija, v skupni izmeri 42,97 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 2,208.854 SIT,

47. Dvosobno stanovanje v Rudarski 16,
Idrija, v skupni izmeri 44,58 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 1,988.296 SIT,

48. Dvosobno stanovanje v Tomšičevi
16, Idrija, v skupni izmeri 45,67 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 1,929.764 SIT,

49. Dvosobno stanovanje v Tomšičevi
18, Idrija, v skupni izmeri 50,99 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 2,034.929 SIT,

50. Dvosobno stanovanje v Tomšičevi
18, Idrija, v skupni izmeri 59,73 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 2,313.662 SIT,

51. Dvosobno stanovanje na trgu
Sv.Ahacija 6, Idrija, v skupni izmeri 48,80
m2. Stanovanje je ocenjeno na 2,582.925
SIT,

52. Dvosobno stanovanje na trgu
Sv.Ahacija 8, Idrija, v skupni izmeri 84,42
m2. Stanovanje je ocenjeno na 4,121.647
SIT,

53. Dvosobno stanovanje v Triglavski 25,
Idrija, v skupni izmeri 49,47 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 3,819.651 SIT,

54. Dvosobno stanovanje v Vodnikovi
14, Idrija, v skupni izmeri 46,53 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 2,894.005 SIT,

55. Dvosobno stanovanje v Vodnikovi
14, Idrija, v skupni izmeri 52,12 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 3,058.264 SIT,

56. Dvosobno stanovanje v Beblerjevi 4,
Idrija, v skupni izmeri 44,46 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 5,622.732 SIT,

57. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 18, Idrija, v skupni izmeri 48,82 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,200.559 SIT,

58. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 18, Idrija, v skupni izmeri 48,94 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,213.342 SIT,

59. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 18, Idrija, v skupni izmeri 49,45 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,222.442 SIT,

60. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 20, Idrija, v skupni izmeri 49,90 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,211.432 SIT,

61. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 20, Idrija, v skupni izmeri 50,33 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 8,197.312 SIT,

62. Dvosobno stanovanje v ulici Za gra-
dom 20, Idrija, v skupni izmeri 49,45 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,106.440 SIT,

63. Dvosobno stanovanje v ulici Otona
Župančiča 1, Idrija, v skupni izmeri 45,12
m2. Stanovanje je ocenjeno na 2,149.984
SIT,

64. Trosobno stanovanje v Grilčevi 22,
Idrija, v skupni izmeri 73,60 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 8,845.928 SIT,

65. Trosobno stanovanje v Triglavski 3,
Idrija, v skupni izmeri 70,03 m2. Stanovanje
je ocenjeno na 8,330.769 SIT,
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66. Trosobno stanovanje v Šolski 8,
Spodnja Idrija, v skupni izmeri 63,25 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 4,305.610 SIT,

67. Štirisobno stanovanje v Kosovelovi
8, Idrija, v skupni izmeri 92,55 m2. Stanova-
nje je ocenjeno na 18,273.562 SIT in

68. Štirisobno stanovanje v Kosovelovi
8, Idrija, v skupni izmeri 102,75 m2. Stano-
vanje je ocenjeno na 20,479.556 SIT.

Ponudniki so lahko pravne osebe s se-
dežem v Republiki Sloveniji, ki se izkažejo z
registrskimi listinami ali fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom o državljanstvu Repu-
blike Slovenije.

Ponudnik mora v ponudbi obvezno na-
vesti na katero stanovanje se ponudba na-
naša, ponudbeno ceno in plačilne pogoje z
datumom plačila kupnine.

Najemniki stanovanj imajo v skladu z 18.
členom “Stanovanjskega zakona” (Uradni list
RS, št. 18/91) predkupno pravico. Pred
sklenitvijo pogodbe bomo stanovanje po iz-
brani ponudbeni ceni, ponudili najemniku.
Pogodba z izbranim ponudnikom bo skle-
njena šele po preteku zakonsko določene-
ga dvomesečnega roka, v katerem se mo-
rajo najemniki opredeliti ali sprejmejo po-
nudbo ali ne.

Kot najugodnejša ponudba bo štela ce-
novno najvišja dana ponudba, ta pa je lahko
tudi nižja od ocenjene vrednosti stanovanja.
Pri cenovno enaki ponudbi pa tista, pri kate-
ri ponudnik ponudi krajši rok plačila. Razpis
ne zavezuje prodajalca, da z najugodnejšim
ponudnikom sklene pogodbo za ponujeno
stanovanje.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (davek, stroške overovitve, stroške vpi-
sa v zemljiško knjigo in drugo), nosi kupec.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Ru-
dnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.,
Arkova 43, 5280 Idrija v zapečateni ovojni-
ci, z oznako “Ponudba za nakup stanova-
nja”. Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo
prišle na naslov do vključno 16. 7. 2001 do
10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, dne 16. 7. 2001, ob 10.30, v sejni
sobi na sedežu prodajalca (Arkova 43 –
soba št. 16).

Ponudniki bodo o izboru pisno obvešče-
ni najkasneje v 30 dneh po roku za oddajo
ponudb.

Kupec, ki bo na razpisu uspel mora skle-
niti kupoprodajno pogodbo v dveh mesecih
po prejemu obvestila o izboru. Kupljeno sta-
novanje bo kupcu izročeno v posest po pla-
čilu celotne kupnine.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
vsak delovni dan od 18. 6. 2001 do dneva
dražbe med 8. in 12. na sedežu prodajalca
pri direktorju mag. Marku Cigaletu, univ.
dipl. inž. geol., osebno, ali po tel.
05/37-73-811.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.

Št. 271-19/2001-1 Ob-51123

Splošna bolnišnica “Dr. Franca Der-
ganca“ Nova Gorica, Šempeter pri Gorici
objavlja

javno povabilo k oddaji ponudb
izvajanje nalog zdravstvenega varstva

pri delu, ki so v pristojnosti
pooblaščenega zdravnika medicine

dela.
Zainteresirani izvajalci potrebno doku-

mentacijo dvignejo na naslovu zavoda brez-
plačno. Pisne ponudbe lahko ponudniki pre-
dložijo po pošti ali osebno najkasneje do
10.30 dne 2. 7. 2001 na naslov Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca“ Nova Go-
rica, tajništvo uprave, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici z oznako “Po-
nudba za pooblaščenega zdravnika“.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 7. 2001
ob 11. uri v prostorih medicinske knjižnice
zavoda (I. nadstropje osrednje stavbe za-
voda).

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 4. 7. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Barbara Ko-
bal, univ.dipl.pravnica, vodja javnih naročil,
tel. 05/303-18-11, int. 280.

Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica

Št. 271-18/2001-1 Ob-51124

Splošna bolnišnica »Dr. Franca Dergan-
ca« Nova Gorica, Šempeter pri Gorici ob-
javlja

javno povabilo k oddaji ponudb

a) Ocena ustreznosti že izvedenih
ocen tveganosti tipičnih delovnih mest
in izjav o varnosti le-teh v zdravstvenih
zavodih, ki jih je za Združenje zdravstve-
nih zavodov Slovenije pripravil Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor,

b) njihova prilagoditev z izvedbo
predpisanih meritev v zavodu prisotnih
dejavnikov in

c) izdelava dodatnih ocen tveganosti
delovnih mest z izjavo o varnosti, ki niso
zajeta med tipičnimi delovnimi mesti,
vse po enaki metodi, ki je bila uporab-
ljena za tipična delovna mesta.

Zainteresirani izvajalci potrebno doku-
mentacijo dvignejo na naslovu zavoda brez-
plačno. Pisne ponudbe lahko ponudniki pre-
dložijo po pošti ali osebno najkasneje do
10.30 dne 4. 7. 2001 na naslov Splošna
bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Go-
rica, tajništvo uprave, Padlih borcev 13a,
5290 Šempeter pri Gorici z oznako »Po-
nudba za izdelavo izjave o varnosti«.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 7. 2001
ob 11. uri v prostorih medicinske knjižnice
zavoda (I. nadstropje osrednje stavbe zavo-
da).

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 6. 7. 2001.

Vse stroške v zvezi s pripravo predlogov
nosijo ponudniki.

Kontaktna oseba naročnika: Barbara Ko-
bal, univ. dipl. pravnica, vodja javnih naro-
čil, tel. 05/303-18-11, int. 280.

Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”

Nova Gorica

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 0302-18/05-028/5-97 Ob-50865
1. V register političnih strank se pod za-

poredno številko 10, kjer je vpisana stranka
Zeleni Slovenije, s skrajšanim imenom Ze-
leni ter s sedežem v Ljubljani, Komenske-
ga 11, vpiše sprememba statuta, sprejeta
na 9. rednem kongresu stranke dne 8. 4.
2000.

2. Kot zastopnik stranke Zeleni Sloveni-
je se v register političnih strank vpiše Dušan
Puh.

Legenda barv:
Napis Zeleni slovenije in regratova lučka

nad črko I sta travnato zelene barve

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 104-04/003/2000-005 Ob-50849
Zveza delavcev – Solidarnost, Kolod-

vorska 3, Novo mesto, v katero se pove-
zujeta reprezentativna sindikata v dejavno-
stih:

– proizvodnja motornih vozil, prikolic in
polprikolic in

– železniški promet,
se določi kot reprezentativni sindikat v

navedenih dejavnostih za območje države.
S pridobitvijo lastnosti reprezentativnosti

Zveze delavcev – Solidarnost preneha velja-
ti odločba tega ministrstva št. 104-04-
0002/99-06 z dne 3. 11. 1999, v delu, ki
opredeljuje, da se v Slovensko zvezo sindi-
katov – Alternativa, povezuje reprezentativni
sindikat v dejavnosti železniškega prometa.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 006-2/2001-0443 Ob-50845
Upravna enota Žalec je hranila v eviden-

co statutov sindikatov statut sindikata, vpi-
sanega v evidenco pod zap. št. 79, odloč-
ba: 006-2/2001-0443 z dne 8. 6. 2001, z
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nazivom Pravila o organiziranju in delo-
vanju sindikata družbe Novem Car Inte-
rior Design, Ložnica 53, Žalec, kar je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata, ki
ima naziv: Sindikat kemične, nekovinske in
gumarske industrije Slovenije, Sindikat No-
vem Car Interior Design, Žalec, s sedežem
na Ložnici 53, 3310 Žalec.

Št. 028-6/2001-65 Ob-50926
1. Pravila sindikata z imenom Sindikat

komunale, varovanja in poslovanja z ne-
premičninami Slovenije, sindikat Var-
pos, d.o.o., s sedežem Cesta Andreja Bi-
tenca 68, Ljubljana, se z dnem 22. 5.
2001 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana.

2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod zaporedno št. 164 in z zaporedno ma-
tično številko: 1157884.

Objave delniških
družb

Ob-51113
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

je dne 14. maja 2001, z Banko Velenje
d.d., Velenje, Pomursko banko d.d., Mur-
ska Sobota in Dolenjsko banko d.d., Novo
mesto, sklenila pogodbe o pripojitvah k No-
vi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana.

Glede na pričakovano uveljavitev spre-
memb in dopolnitev Zakona o gospodar-
skih družbah (ZGD) v času postopka regis-
tracije navedenih pripojitev, uprava Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v skladu
s predvideno spremembo 516. člena ZGD,
mesec dni pred zasedanjem skupščin, ki
bodo odločale o pripojitvah, predlaga na-
slovnemu sodišču zgoraj navedene pogod-
be o pripojitvah.

V prilogi so:
– pooblastila, s katerimi uprave zgoraj

navedenih bank, za predložitev pogodb re-
gistrskemu sodišču, pooblaščajo upravo
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

ter v obliki notarskega zapisa sklenjeno:
– pogodbo o pripojitvi Pomurske banke

d.d., Murska Sobota, bančne skupine Nove
Ljubljanske banke k Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana (SV 767/01),

– pogodbo o pripojitvi Dolenjske banke
d.d., Novo mesto k Novi Ljubljanski banki
d.d., Ljubljana (SV 768/01),

– pogodbo o pripojitvi Banke Velenje
d.d., Velenje, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke k Novi Ljubljanski banki d.d.,
Ljubljana (SV 769/01).

Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana

Št. 251/2001 Ob-51038
Uprava delniške družbe Gradbeno Indus-

trijsko Podjetje Stavbenik, d.d., Koper
(skrajšana firma GIP Stavbenik, d.d., Ko-
per), obvešča svoje delničarje, da je dne
12. 6. 2001 sodnemu registru pri Okrož-

nem sodišču v Kopru, predložila pogodbo o
pripojitvi z dne 5. 6. 2001 opr. št. SV
198/2001 notarke Laure Čermelj iz Ajdov-
ščine, ki jo je dne 6. 6. 2001 pregledal
nadzorni svet družbe in na podlagi katere
se bo, po izpolnjenem odložnem pogoju
potrditve na obeh skupščinah družb, delni-
ška družba GIP Stavbenik, d.d., Koper, pri-
pojila k delniški družbi Primorje, družba za
gradbeništvo, inženiring in druge poslovne
storitve, d.d., Ajdovščina (skrajšana firma
Primorje, d.d., Ajdovščina).

Delničarji družbe imajo pravico, da v času
do odločanja na seji skupščine, ki je sklicana
na dan 13. 7. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
Pretorske Palače v Kopru, na sedežu družbe
GIP Stavbenik, d.d., Koper, Ulica 15. maja
16, Koper, pregledajo listine iz drugega in
tretjega odstavka 516. člena ZGD-F. Gradi-
vo je delničarjem na vpogled vsak delovni
dan med 11. in 13. uro v sobi št. 8.

GIP Stavbenik, d.d., Koper

Ob-51054
Uprava družbe Primorje d.d., družbe za

gradbeništvo, inženiring in druge poslovne
storitve, Vipavska cesta 3, Ajdovščina (skraj-
šana firma: Primorje d.d.) obvešča svoje
delničarje, da je dne 14. 6. 2001 sodnemu
registru pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
predložila pogodbo o pripojitvi z dne 5. 6.
2001, opr. št. SV 198/2001 notarke Laure
Čermelj iz Ajdovščine, ki jo je dne 13. 6.
2001 pregledal nadzorni svet družbe in na
podlagi katere se bo, po izpolnjenem odlož-
nem pogoju potrditve na obeh skupščinah
družb, delniška družba Gradbeno industrij-
sko podjetje Stavbenik d.d., Koper, Ulica
15. maja 16, pripojila k delniški družbi Pri-
morje d.d. Ajdovščina.

Delničarji družbe imajo pravico, da v ča-
su do odločanja na seji skupščine, ki je
sklicana na dan 17. julija 2001 ob 13. uri
na dvorcu Zemono pri Vipavi, na sedežu
družbe Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Aj-
dovščina pregledajo listine iz 2. in 3. od-
stavka 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah. Gradivo je delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od 10. do 13. ure na se-
dežu družbe.

Primorje d.d., Ajdovščina

Javne prodaje delnic

Ob-51026
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi če-

trtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo za prodajo delnice
Zavarovalnice Triglav, d.d.

2. Prodajalec: SGP Posavje Sevnica,
d.d., Trg Svobode 11, 8290 Sevnica.

Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 850.000 SIT.
Ponudba je v skladu z določbo 4. od-

stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, d.d. namenjena obstoječim delničar-
jem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnico, ki je predmet pro-

daje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica Tri-
glav, d.d., uprava, Miklošičeva 19, Ljublja-
na, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
ne delnice, bo imel prednost tisti, ki je po-
nudil najvišjo ceno.

Zavarovalnica Triglav d.d.
uprava

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-51040
Na podlagi 350. člena zakona o gospo-

darskih družbah in sklepa skupščine dru-
žbe z dne 15. 6. 2001, generalni direktor
Predilnice Litija d.d., Kidričeva 1, Litija ob-
javlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe Predilnica Litija

d.d., ki je vpisan v sodnem registru Okrož-
nega sodišča v Ljubljani pod vl. št.
061/10007200 v višini 1.786,960.000
SIT, se zmanjša za 326,370.000 SIT, tako
da po zmanjšanju znaša osnovni kapital
1.460,590.000 SIT.

Generalni direktor poziva upnike, da se
izjavijo o soglasju k zmanjšanju osnovnega
kapitala.

Predilnica Litija d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Preklic

Ob-51153
Uprava družbe Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije,
d.d., Maribor, Vetrinjska ulica 2, preklicuje
sklic 4. seje skupščine, sklicane na dan 29.
6. 2001 ob 9. uri na sedežu družbe v Mari-
boru, Vetrinjska ulica 2, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001.

Elektro Maribor, d.d.
uprava

Preklic

Ob-51154
Uprava družbe Gradbeni inštitut ZRMK,

d.d., Ljubljana, Dimičeva 12, preklicuje sklic
4. seje skupščine, sklicane na dan 5. 7.
2001 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Dimičeva 12, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 43-44 z dne 1. 6. 2001.

GI ZRMK, d.d.
uprava

Sprememba sklica 10. skupščine

Ob-51155
Uprava delniške družbe Primož Trubar,

založništvo, d.d., Kranj, spreminja 5. točko
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10. skupščine družbe, katere sklic je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 50 z dne
15. 6. 2001, stran 3597.

Spremenjena 5. točka se glasi:
5. Zamenjava lastnih delnic
Obstoječe in na novo pridobljene lastne

delnice uprava praviloma zamenja za delni-
ce GTKG:

5.1. – menjava je omejena na največ
50% osnovnega kapitala (do 32.998 delnic
Trubar, d.d., Kranj);

5.2. – menjalno razmerje je najmanj 1,5
delnice GTKG za 1 delnico Trubar, d.d.,
Kranj;

5.3. – prednost pri zamenjavi imajo del-
ničarji Trubar, d.d., Kranj, ki bodo vpisani v
delniški knjigi na dan 20. julija 2001, in
sicer največ do višine že vpisanih delnic (po
menjalnem razmerju 1,5: 1);

5.4. – uprava določi najmanj 14-dnevni
rok za uveljavitev prednostne pravice delni-
čarjev in menjavo objavi v Uradnem listu
RS;

5.5. – delničarje pozove pisno, priporo-
čeno s povratnico ali z osebnim vročilom
proti podpisu;

5.6. – prednostna pravica se uresničuje
s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec vročiti
upravi ali poslati priporočeno s povratnico.

Trubar, d.d., Kranj
direktor: Edvard Jurjevec

Št. 94/01 Ob-50785
Na podlagi 7.2 točke statuta delniške

družbe Agroservis, Murska Sobota, Kroška
ulica 58, Murska Sobota, sklicuje uprava
družbe

5. redno sejo skupščine delničarjev
Agroservis, d.d., Kroška ulica 58,

Murska Sobota,
ki bo v sredo, 25. 7. 2001 ob 9. uri, na

sedežu uprave družbe z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: v organe skupščine se
izvolijo za:

a) predsednika skupščine Lenarčič Jo-
že,

b) preštevalka glasov Lazar Darinka.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Ro-

šker Andrej iz Murske Sobote.
2. Sprejem letnega poročila in revidira-

nih finančnih izkazov družbe za leto 2000.
Predlog sklepa: na podlagi predloga

uprave, ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta in revizorja, se sprejme letno poročilo
in revidirane finančne izkaze družbe za leto
2000.

3. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

predlog nadzornega sveta se ugotovljena in
prikazana izguba v višini 13,600.000 SIT za
leto 2000 pokrije iz nerazporejenega do-
bička preteklih let.

4. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje revizijsko družbo
ITEO-Abeceda, Podjetje za revizijo in so-
dne storitve, d.o.o., Kotnikova 28, Ljublja-
na, PE Ptuj, Osojnikova 3, za izvedbo revizi-
je poslovanja za leto 2001.

5. Seznanitev z novim članom nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: novi član nadzornega
sveta predstavnik delavcev je Goran Sraka.

6. Vprašanje in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v času od dneva objave sklica
skupščine, do vključno dneva zasedanja
skupščine. Pravico udeležbe na skupščini
in glasovalno pravico lahko uresničijo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniški knjigi KDD, Ljubljana
na dan 23. 7. 2001 in bodo svojo udeležbo
pisno prijavili najmanj 3 dni pred zaseda-
njem skupščine.

Kolikor na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo skupščina ponovno zaseda-
la istega dne ob 13. uri, v istih prostorih.

Na ponovnem zasedanju bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Agroservis, d.d., Murska Sobota
uprava

Branko Fijok, univ. dipl. inž. stroj.

Ob-50786
Na podlagi statuta družbe ter Zakona o

gospodarskih družbah, sklicuje uprava

6. redno skupščino
delniške družbe Celjske mesnine, d.d.,

Celje, Cesta v Trnovlje 17
Skupščina bo 24. julija 2001 ob 12. uri,

na sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje
17.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine izvoli Tacer Andrej, za preštevalca gla-
sov pa Pikl Darinka ter Korošec Karmen.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Srečko Gabrilo iz Žalca.

3. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju pooblaščenega revizor-
ja ter nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo za leto 2000.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nad-
zornega sveta skupščina sprejme sklep, da
se ustvarjen dobiček v letu 2000 v znesku
11,904.236,76 SIT razporedi v rezerve.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za revizorja družbe za leto
2001 imenuje revizijsko hišo Rating, d.o.o.

Opombe
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem v tajništvu
družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sedmih
dneh po objavi tega sklica skupščine na
upravo družbe Celjske mesnine, d.d., Ce-
sta v Trnovlje 17, Celje.

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 najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine upravi družbe pisno najavijo svo-
jo udeležbo in so štirinajst dni pred zaseda-
njem skupščine vpisani v delniško knjigo pri
Klirinško-depotni družbi Ljubljana (vpisani
vključno do 10. 7. 2001).

Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.

Kot datum prijave na skupščino šteje da-
tum, ko je družba prejela obvestilo.

Glasovanje o vseh točkah dnevnega re-
da je javno, glasuje se z glasovnicami, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v prostor, kjer
bo zasedala skupščina. Prostor bo odprt
30 minut pred začetkom zasedanja in pozi-
vamo udeležence zasedanja, da se javijo
ob odprtju prostora. Udeleženci se morajo
identificirati z osebnim dokumentom, pod-
pisati seznam udeležencev in prevzeti gla-
sovnice.

Drugi sklic
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje skupščine z is-
tim dnevnim redom istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Celjske mesnine, d.d.
uprava

direktor družbe:
Izidor Krivec dr. vet. med.

Ob-50851
Termit, rudarsko podjetje kreme-

novih peskov in oplemenitenje nekovin,
d.d., Domžale, Ljubljanska cesta 18, up-
rava sklicuje

3. sejo skupščine

ki bo v petek, 27. 7. 2001 ob 12. uri, v
konferenčni sobi Gostilne Keber, Kovač
Stane, s.p., Ljubljanska cesta 112, 1230
Domžale, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalk glasov.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani or-
gani skupščine Termit, d.d.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave o poslovanju družbe v letu 2000.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
3.1 Nerazdeljeni čisti dobiček prejšnjih

let na dan 31. 12. 2000 v revalorizirani
višini 79,308.186,53 SIT se razdeli na:

– dividende v višini 31,471.160 SIT,
– udeležbo nadzornega sveta na dobič-

ku v višini 675.160 SIT in
– preostanek v višini 47,161.866,53 SIT

ostane nerazporejen.
3.2 Čisti dobiček poslovnega leta 2000

v višini 32,193.459,96 SIT ostane neraz-
porejen.

3.3 Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v del-
niško knjigo na dan skupščine.
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3.4 Dividende se izplačajo do 30. 9.
2001.

4. Imenovanje revizijske družbe za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: za sestavo revizije po-
slovanja družbe za leto 2001 se imenuje
revizijska družba Ernst & Young, d.o.o.,
Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu dru-
žbe vsak delovni dan od 11. do 12. ure od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah dnevnega re-
da. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 23. 7. 2001, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najka-
sneje 3 dni pred sejo, to je do vključno 23.
7. 2001 prijavili upravi družbe svojo udele-
žbo pismeno tako, da bo prijava najkasneje
do tega dne prispela na sedež družbe.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje prosimo, da pol ure pred za-
četkom seje prevzamejo glasovne lističe.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine čez eno uro na istem mestu.
Na ponovnem zasedanju skupščine se ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Termit, d.d.
Peter Janežič

uprava

Ob-50874
Direktor družbe Capita, Podjetje za

upravljanje holding družb, d.d., Ljubljana,
Pražakova 6, na podlagi statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah v soglasju
z nadzornim svetom sklicuje

letno skupščino družbe
Capita, Podjetje za upravljanje holding

družb d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, 24. 7. 2001 ob 11. uri, v

prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

sednika in preštevalca glasov v skladu s
predlogom sklicatelja skupščine. Seji bo
prisostvovala vabljena notarka.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe Capita, d.d., Ljublja-
na, za leto 2000 in revizijskega poročila, ki
ga je izdelala revizijska družba Revidis dne
2. 3. 2001.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju družbe Capita,
d.d., Ljubljana, za leto 2000 po predlogu
direktorja in nadzornega sveta in revizijsko
poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba
Revidis dne 2. 3. 2001.

3. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 2001

se imenuje revizijska družba Revidis, d.o.o.,
Ljubljana.

4. Pokrivanje izgube iz let 2000, 1999,
1998, 1997 in del iz let 1996 in 1995.

Predlog sklepa: prenesena izguba pre-
teklih let v skupnem znesku
219,724.736,76 SIT, (po letih: leta 2000
= 113,612.687,20 SIT, leta 1999 =
15,194.699,56 SIT, leta 1998 =
13,056.481,85 SIT, leta 1997 =
77,859.056,69 SIT, ter del iz let 1995 in
1996 v znesku 1.811,46 SIT), skupaj s
pripadajočo revalorizacijo prenesene izgu-
be iz preteklih let v skupnem znesku
58,890.782,46 SIT, se v celoti pokrije v
breme prenesenega dobička iz preteklih let
v znesku 21,418.344,86 SIT, ostalo pa v
breme revalorizacijskega popravka osnov-
nega kapitala v znesku 257,197.174,36
SIT.

5. Razno – vprašanja in pobude delni-
čarjev.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, njihovi zakoniti zastopniki ali poobla-
ščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine in so na dan 30. 6. 2001
vpisani v centralni register pri KDD. Poobla-
stila za zastopanje se ob prijavi dajo v hram-
bo upravi družbe.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi isti dan ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odlo-
ča ne glede na višino na zasedanju zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

v tajništvu družbe Capita, d.d., Ljubljana,
Pražakova 6, vsak delovni dan do skupšči-
ne med 10. in 12. uro.

Capita, d.d.
direktor družbe

Ob-50876
Uprava družbe Gruda – Jurmes d.d., tr-

ženje in inženiring, Šentjur, Ulica L. Dobro-
tinška 15, na osnovi 44. člena statuta dru-
žbe sklicuje

redno sejo
skupščine družbe Gruda – Jurmes d.d.,

trženje in inženiring, Šentjur,
ki bo dne 25. julija 2001 ob 15. uri v

prostorih hotela Žonta v Šentjurju z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsedujočega skupščini se izvoli

Slavko Mežner,
– za preštevalki glasov se izvolita Doro-

teja Jevševar in Marija Močnik,
– seji bo prisostvovala notarka Jožica

Škrk.
2. Sprejem letnega poročila družbe Jur-

mes d.d. za leto 2000 z mnenjem revizorja.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-

ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme letno po-
ročilo družbe Jurmes d.d. za leto 2000 v
predloženem besedilu.

3. Predlog sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme

naslednji sklep: čisti dobiček družbe Jur-
mes d.d. za leto 2000 znaša 2,183.000
SIT in ostane nerazporejen.

4. Sprejem planskih usmeritev za leti
2001 in 2002.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: potrdijo se planske usmeri-
tve družbe za leti 2001 in 2002.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa, ki ga skupščini predlaga
nadzorni svet je: za pooblaščeno revizijsko
hišo za leto 2001 skupščina družbe imenu-
je Audit d.o.o. Lendavska 18, Murska So-
bota.

6. Določitev sejnin, nadomestil in na-
grad za člane nadzornega sveta.

Predlog uprave, ki je usklajen z določili v
Republiki Sloveniji, je: sejnina za člane nad-
zornega sveta znaša 40.000 SIT, za pred-
sednika 60.000 SIT bruto in se poveča za
stroške v zvezi z opravljanjem funkcije v skla-
du z veljavno zakonodajo.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

bo delničarjem na voljo v tajništvu na sede-
žu družbe Gruda – Jurmes d.d. v Šentjurju
in v tajništvu na sedežu PE Ljubljana, Trža-
ška 132, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica, do vključno dneva za-
sedanja skupščine.

Delničarji morajo morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočiti upravi družbe v sedmih
dneh od objave sklica.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki bodo, na zadnji dan roka
prijave udeležbe na skupščini, vpisani v del-
niško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zasto-
pniki. Pisna prijava udeležbe mora prispeti
na sedež družbe, najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Pooblastilo pooblaščencev ali zastopni-
kov mora biti pisno in bo shranjeno na se-
dežu družbe.

Delničarje, njihove pooblaščence in za-
stopnike prosimo, da pridejo na skupščino
pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavi-
tve evidenc in prevzema glasovnic. Za iden-
tifikacijo je potreben osebni dokument.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, se skupščina ponov-
no sestane istega dne, pol ure kasneje, v
istih prostorih. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic.

Gruda – Jurmes d.d
predsednik uprave

Rado Tržan, univ. dipl. ekon.

Ob-50877
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe Dana, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, d.d., Glavna cesta 34, Mirna,
vabi uprava družbe delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Dana, d.d.,

ki bo v četrtek, 26. 7. 2001, s pričet-
kom ob 12. uri na sedežu družbe na Mirni,
Glavna cesta 34.
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Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu:

Imenujejo se organi skupščine:
– za predsednika se imenuje Matjaž Lo-

gar,
– za preštevalca glasov se imenujeta Jo-

že Bajuk in Ruperčič Martina.
Skupščina se seznani s prisotnostjo no-

tarja Tončka Bevca.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: sprejme se revidirano
letno poročilo uprave za poslovno leto
2000 ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta.

3. Sprejem sklepa o delitvi dobička/po-
krivanju izgube za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: izguba poslovnega leta
2000 v višini 112,490.665,14 SIT s pokri-
je iz revalorizacijskega popravka rezerv dru-
žbe. Kritje izgube se evidentira v poslovnih
knjigah družbe na dan 1. 1. 2001.

4. Imenovanje nadomestnega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme sklep v naslednjem bese-
dilu: za nadomestnega člana nadzornega
sveta se imenuje Mihaelo Stopar. Mandat ji
začne teči z dnem imenovanja na skupščini
in ji preneha s prenehanjem mandata člana
nadzornega sveta, imenovanega s strani
skupščine delničarjev.

5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme sklep v naslednjem bese-
dilu: za revizorja družbe za poslovno leto
2001 se imenuje revizijska družba Dinamic,
d.o.o., Novo mesto.

6. Predlog za povečanje sejnine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme sklep v na-
slednjem besedilu: članom nadzornega
sveta pripada za njihovo delo sejnina v
višini 40.000 SIT neto na sejo za člana
nadzornega sveta in 60.000 SIT neto za
predsednika nadzornega sveta ter povra-
čilo stroškov prihoda na sejo, v skladu z
veljavnimi predpisi.

Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine najkasneje do
vključno 23. 7. 2001 pisno prijavijo v tajniš-
tvu na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer na sedežu družbe, v računovodstvu
vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

DANA, d.d.
uprava družbe

Ob-50879
V skladu s statutom družbe Oljarica, to-

varna olja Kranj, d.d., uprava družbe sklicu-
je

6. sejo skupščine
delniške družbe Oljarica, Tovarna olja

Kranj, d.d., Kranj, Britof 27,
ki bo v torek, dne 24. 7. 2001, ob 10.

uri v sejni sobi na sedežu družbe Kranj,
Britof 27.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednico skupščine se izvoli

Metko Goličič,
– v verifikacijsko komisijo Ferlan Marje-

to in Dolenc Katarino,
– za nadzor nad zakonitostjo dela skup-

ščine pa se imenuje notar Vojko Pintar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 2000 z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme letno poročilo za poslovno
leto 2000 z mnenjem revizorja.

3. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
2000.

Predlog sklepa: ugotovljena čista izguba
poslovnega leta 2000 v znesku
185,100.283,67 SIT se pokriva v nasledn-
jih petih letih.

4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za revidiranje poslova-

nja družbe za poslovno leto 2001 se imenu-
je Revizorsko hišo Constantia MT & D,
d.o.o., Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s celovitimi pre-

dlogi sklepov je na vpogled vsem delničar-
jem v tajništvu družbe.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
tega sklica skupščine podajo predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnev-
nega reda v tajništvu na sedežu družbe.
Predlogi morajo biti pisni in razumno uteme-
ljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 18. 7. 2001 vknjižene v delniški knjigi
družbe, ki se vodi v centralnem registru pri
Klirinško-depotni družbi, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Pisna pooblastila morajo vsebovati za fi-
zične osebe ime in priimek ter naslov poo-
blastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, fir-
mo in žig pooblastitelja ter podpis poobla-
ščene osebe.

Delničarji, pooblaščenci oziroma zasto-
pniki, ki se bodo udeležili skupščine, mora-
jo predhodno prijaviti udeležbo, najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu na sedežu družbe ter istočasno deponi-
rati pisna pooblastila oziroma dokazila o za-
stopanju, če niso shranjena na sedežu dru-
žbe.

Sejna soba bo odprta uro pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-

radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu
v seznam prisotnosti. Vsaka delnica daje en
glas.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, se ponovi istega dne ob 11. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Oljarica Kranj, d.d.
uprava družbe

Ob-50878
Uprava na podlagi 17. člena statuta del-

niške družbe Cestno podjetje Nova Gorica,
družbe za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.,
Prvomajska ulica 52, Nova Gorica, sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Cestno podjetje Nova

Gorica, družbe za vzdrževanje in
gradnjo cest, d.d., Prvomajska ulica 52,

Nova Gorica,
ki bo dne 27. 7. 2001 ob 13. uri na

sedežu družbe, Prvomajska ulica 52 v Novi
Gorici in skupaj z nadzornim svetom predla-
ga naslednji dnevni red in sklepe skupšči-
ne.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:
Izvolijo se delovna telesa skupščine v

naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli

Franc Kosi iz Ljubljane,
– za preštevalca glasov se imenujeta Mi-

lena Curk in Božidar Stopar iz Cestnega
podjetja Nova Gorica, d.d.,

– za sestavo notarskega zapisnika se po-
trdi notarka Zdenka Gustinčič.

2. Obravnava in odločanje o revidiranem
letnem poročilu za leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep: sprejme
se revidirano letno poročilo za leto 2000.

3. Obravnava in sklepanje o razporeditvi
dobička.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta uprava predlaga naslednji sklep:

– čisti dobiček poslovnega leta 2000 v
znesku 45,515.004,69 SIT se v višini
22,700.000 SIT razporedi v zakonske re-
zerve. Znesek 22,815.004,69 SIT ostane
nerazporejen,

– del še nerazporejenega dobička iz po-
slovnega leta 1998 v višini 33,133.600 SIT
se nameni za izplačilo dividend. Navedeni
fond se v celoti razdeli delnicam, ki so upra-
vičene do dividende,

– članom nadzornega sveta se za izpla-
čilo nagrad nameni v bruto znesku
1,000.000 SIT. Nagrada se lahko izplača
tudi v delnicah. Delnice se obračunajo po
revalorizirani povprečni nabavni ceni.

Družba bo dividende izplačala delničar-
jem, ki bodo na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo. Izplačilo bo dru-
žba izvedla najkasneje v roku 90 dni po
zasedanju skupščine.

Dividenda ne pripada odkupljenim la-
stnim delnicam.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 52 / 22. 6. 2001 / Stran 3881

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2001 imenuje revizijska
družba Podboršek, k.d. iz Ljubljane.

Vpogled v gradivo
Gradivo s predlogi sklepov skupščine,

so delničarjem na razpolago na sedežu dru-
žbe Cestno podjetje Nova Gorica, d.d., v
Novi Gorici, Prvomajska 52, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
centralnem registru KDD – Centralni klirin-
ški depotni družbi, d.d. Ljubljana deset dni
pred sejo skupščine oziroma njihovi poo-
blaščenci ali zakoniti zastopniki, katerih pri-
java udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupšči-
no. Pooblaščenci pa morajo predložiti pra-
vilno izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih več kot 15% vseh glasov. Če skup-
ščina ob prvem sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje z istim dnevnim redom
istega dne ob 14. uri na mestu prvega skli-
ca. Na ponovljenem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Nasprotni predlogi delničarjev
Delničarji lahko v roku sedmih dni po

objavi sklica skupščine podajo upravi dru-
žbe pisno utemeljen nasprotni predlog skle-
pov k posameznim točkam dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja
stališča k nasprotnim predlogom v roku de-
setih dni po objavi sklica skupščine in o tem
obvestila delničarje na enak način kot je bil
objavljen sklic skupščine.

Cestno podjetje Nova Gorica
družba za vzdrževanje

in gradnjo cest, d.d.
uprava

Nevenka Baskar Tovornik, univ. dipl.
prav.

Ob-50885
Na podlagi 9.5. člena statuta delniške

družbe Moja delnica, borzno posredniške
hiše, d.d., Tržaška 132, 1000 Ljubljana skli-
cuje uprava družbe

7. skupščino
družbe Moja delnica borzno

posredniška hiša d.d. Ljubljana,
ki bo dne 26. 7. 2001 ob 9. uri v prosto-

rih predavalnice Inštituta za delničarstvo, Tr-
žaška 132, 1000 Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.

Na predlog uprave se sprejme sklep: ugo-
tovi se sklepčnost skupščine. Za predsedni-
ka skupščine se imenuje Mateja Stanič Ru-
dolf, za preštevalca glasov se imenujeta Nor-
bert Mešanovič in Bojan Lipovac. Skupščini
prisostvuje notarka mag. Nina Češarek.

2. Dnevni red.
Na predlog uprave se sprejme sklep:

potrdi se predlagani dnevni red.

3. Letno poročilo.
Mnenje nadzornega sveta o letnem po-

ročilu: nadzorni svet podaja pozitivno mne-
nje k letnemu poročilu družbe za leto
2000.

Na predlog uprave se sprejme sklep:
potrdi se letno poročilo uprave za leto
2000 z mnenjem revizorja.

4. Poročilo uprave o pomembnih do-
godkih v poslovanju v letu 2001.

Informacija se vzame na znanje v pre-
dloženi obliki.

5. Razporeditev dobička iz leta 2000 in
pokrivanje izgube iz leta 1996.

Na predlog uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se sprejme sk-
lep: ustvarjeni dobiček iz leta 2000 v višini
762.446,56 SIT se uporabi v celoti za po-
krivanje izgube v letu 1996.

Nepokrite izgube iz leta 1996 je bilo na
dan 31. 12. 2000 v višini 23,026.959,40
SIT.

V letu 2001 se s 1.1. pokriva nepokrita
izguba iz leta 1996 v breme drugih sesta-
vin kapitala in sicer:

– revalorizacijski popravek prenesene-
ga dobička v višini 47.127,95 SIT,

– preneseni dobiček iz leta 2000 v viši-
ni 762.446,56 SIT,

– vplačani presežek kapitala v višini
4,861.000 SIT,

– revalorizacija popravka vplačanega
presežka kapitala v višini 1,766.217,59
SIT,

– revalorizacija popravka osnovnega ka-
pitala v višini 15,590.167,30 SIT.

6. Sprememba statuta.
Na predlog uprave in ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se sprejme sk-
lep: sprejmejo se spremembe statuta po
predlogu uprave družbe, ki se nanašajo na
spremembo sedeža podjetja. Uprava je za-
dolžena, da pripravi čistopis statuta družbe
v skladu s sprejetimi spremembami.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino vključno s spre-

membami statuta družbe so delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Tržaška 132,
1000 Ljubljana vse delovne dni od objave
do skupščine od 10. do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
mezni točki dnevnega reda morajo biti pi-
sni, naslovljeni na upravo družbe in oddani
v sedmih dneh od objave sklica skupščine.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničar vsaj tri dni pred
sejo skupščine pisno napove svojo udele-
žbo na skupščini družbe.

Delničarji na skupščini odločajo tudi po
svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati
s pisnim pooblastilom delničarja in ga de-
ponirati na sedežu družbe najmanj tri dni
pred pričetkom skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so na
seji navzoči delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja vsaj 30% zastopanega osnov-
nega kapitala.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Ob 9.30 se
ugotovi, da je skupščina sklepčna in ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt pol ure pred začetkom skupščine.
Delničarje pozivamo, da se zglasijo pol ure

pred začetkom seje v prostoru, kjer bo
potekala seja, in podpišejo listo prisotnih
ter prevzamejo glasovalne lističe.

Moja delnica, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-50886
Na podlagi 36.člena statuta delniške dru-

žbe Tekstilna tovarna Motvoz in platno d.d.,
uprava sklicuje

5. redno sejo skupščine
družbe Tekstilna tovarna Motvoz in

platno d.d., Grosuplje,
ki bo dne 24. 7. 2001 ob 12. uri na

sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Skupščina na predlog uprave
izvoli predsednika skupščine in dva prešte-
valca glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave o poslovanju družbe
za leto 2000 z mnenjem nadzornega sveta
ter mnenjem revizorja.

3. Razporeditev čistega dobička za po-
slovna leta 2000, 1999 in 1998 ter pokri-
vanje izgube iz leta 1997.

Predlog sklepa: sprejme se razporeditev
čistega dobička za poslovna leta 2000, 1999
in 1998 ter pokrivanje izgube leta 1997 po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
oblikuje sklad lastnih delnic za namene po
240. členu ZGD. Sklad se oblikuje do viši-
ne 10% osnovnega kapitala. Vir za oblikova-
nje sklada lastnih delnic je revalorizacijski
popravek rezerv.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se na predlog nadzornega sveta
imenuje Rödl & Partner, Družba za revizijo
in davčno svetovanje, d.o.o., Dunajska 129,
Ljubljana.

6. Razrešitev in izvolitev novih članov
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da
sedanjim članom z dnem 16. 12. 2001 po-
teče mandat. Skupščini se predlaga izvoli-
tev 2 članov nadzornega sveta, ki predstav-
ljata delničarje po predlogu nadzornega sve-
ta in uprave. Člana nastopita mandat 17. 12.
2001. Skupščina se seznani s članom nad-
zornega sveta po sklepu sveta delavcev.

7. Sklepanje o višini sejnin članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnine članom nadzornega sveta po
predlogu uprave.

8. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se izplačajo nagrade po predlogu uprave.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od
8. do 11. ure od dneva objave sklica do
dne zasedanja skupščine.

Nasprotni ali dopolnilni predlogi delni-
čarjev k posameznim točkam dnevnega re-
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da morajo biti v pisni obliki z obrazložitvijo
oddani najpozneje sedem dni po objavi skli-
ca skupščine v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničar-
ji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Po-
oblastilo mora biti pisno in dostavljeno dru-
žbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne. Pooblastila se deponirajo na sedežu
družbe.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini vsaj
tri dni pred zasedanjem.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne z istim dnevnim redom istega dne ob 13.
uri v istih prostorih. V tem primeru bo skup-
ščina sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Tekstilna tovarna
Motvoz in platno d.d.,

uprava

Ob-50942
Na podlagi 19.in 20. člena Statuta delni-

ške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto, upra-
va družbe sklicuje

17. skupščino
delničarjev delniške družbe

Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova cesta 5, Novo mesto,

ki bo v torek, 24. julija 2001 ob 9. uri v
Novem mestu, Seidlova cesta 5, v veliki
sejni sobi v III. nadstropju poslovne stavbe.

Predlog dnevnega reda s predlogi skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: »ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsednik skupščine,
izvolijo se člani verifikacijske komisije in za-
pisnikarica skladno s predlogom sklicatelja
skupščine. Skupščini prisostvuje vabljeni
notar.«

2. Sprejem revidiranega letnega poroči-
la za leto 2000 s poročilom in mnenjem
revizorja, ter sprejem letnega poročila o no-
tranjem revidiranju z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: »na predlog uprave ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina delničarjev sprejme revidirano let-
no poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu skupaj s poročilom in mnenjem
revizorja. Sprejme se letno poročilo o no-
tranjem revidiranju z mnenjem nadzornega
sveta za leto 2000.«

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: »na predlog uprave ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
skupščina delničarjev sprejme predloženi
sklep o delitvi dobička družbe za leto 2000«

4. Imenovanje revizijske družbe za revi-
diranje poslovnega rezultata družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: »za pooblaščeno revizij-
sko družbo za revidiranje poslovnega rezul-
tata družbe za leto 2001 skupščina imenuje
podjetje Revidis, revizijska družba d.o.o.,
Ljubljana.«

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresni-

čevanje glasovalne pravice.

Skupščine delničarjev se lahko udeleži-
jo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoni-
ti zastopniki.

Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo napove-
dati najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do 23. julija
2001.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer
bo seja, ter s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini in prevzamejo morebitne glasovalne
lističe.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu uprave družbe na se-
dežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure od dneva sklica pa do dneva zasedanja
skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe najkasneje v enem
tednu po objavi skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne uro pozneje, to je
ob 10. uri. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih del-
nic.

Zavarovalnica Tilia d.d.
Novo mesto

uprava družbe

Št. 20/1 Ob-50958
Na podlagi 17. člena Statuta delniške

družbe Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana vabi
uprava družbe delničarje na

sejo skupščine družbe
Zmajčkov butik, d.d.

ki bo v sredo, 25. 7. 2001, s pričetkom
ob 10. uri v sejni sobi na sedežu družbe,
Koprska 100, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: za predsednika skupščine se imenuje
Matjaž Logar;

za preštevalki glasov se imenujeta, Li-
povšek Emilijana in Vodišek Vera.

Notar na skupščini bo Marjan Kotar.
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se sprejme sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2001 se imenuje revizijska
družba PricewaterhouseCoopers d.d., Ljub-
ljana.

3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: skupščina sprejme letno poročilo za
poslovno leto 2000.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta ter mnenja nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: izguba iz
poslovnega leta 2000 v višini
43,115.157,61 SIT ostane nepokrita.

5. Sprejem strategije razvoja in smernic
poslovne politike družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep: sprejme se strategije razvoja in smerni-
ce poslovne politike družbe v predloženem
besedilu.

6. Sprejem sklepa o preoblikovanju v
družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme naslednji sk-
lep:

Družba Zmajčkov butik, d.d. se preobli-
kuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Firma družbe je Zmajčkov butik, d.o.o.

V primeru, da bo ta sklep sprejet z veči-
no 9/10 osnovnega kapitala družbe, dru-
žba ugovarjujočim delničarjem zagotavlja
odkup njihovih poslovnih deležev po ceni,
ki odgovarja zadnji znani tržni ceni delnic
družbe pred sprejemom sklepa o preobli-
kovanju na seji skupščine.

S sprejetjem sklepa se delnice preobli-
kujejo v poslovne deleže in sicer tako, da
se vsaki dve delnici v skupni nominalni vre-
dnosti 20.000 SIT preoblikujeta v poslovni
delež vrednosti 20.000 SIT.

Sprejme se družbena pogodba v predlo-
ženem besedilu.

Za poslovodjo družbe Zmajčkov butik
d.o.o. se imenuje Rudolf Cedilnik.

Udeležba na skupščini in glasovanje:
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udele-
žbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno napovejo na sedežu družbe.

Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled na sedežu družbe do
seje skupščine vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Zmačjkov butik, d.d.
uprava družbe

Št. 186/2001 Ob-50998
Uprava delniške družbe na podlagi 283.

člena Zakona o gospodarskih družbah in
20. člena Statuta delniške družbe sklicuje

I. sejo skupščine
delniške družbe leta 2001 Toplice
Dobrna, termalno zdravilišče, d.d.,

Dobrna,
ki bo dne 27. 7. 2001 ob 12. uri v veliki

dvorani Zdraviliškega doma – I. nadstropje,
Dobrna 54, Dobrna, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine, in sicer predsednik skup-
ščine in preštevalec glasov po predlogu
uprave.
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Gradivo: predlog uprave.
2. Obravnavanje in potrditev poslovnega

poročila za leto 2000 z revizorjevim mne-
njem za družbo.

Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave
ter po predhodnem pozitivnem mnenju nad-
zornega sveta skupščina družbe potrdi po-
slovno in revizijsko poročilo za leto 2000.

Gradivo: poslovno poročilo za leto 2000
z revizorjevim mnenjem za družbo.

3. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa št. 3: direktor družbe na

predlog NS družbe posreduje skupščini dru-
žbe, da potrdi pokrivanje revidirane izgube
za leto 2000, ki je na dan 31. 12. 2000
znašala 135,098.061,38 SIT, s proporcio-
nalnim zmanjšanjem rezerv ter revalorizacij-
skega popravka rezerv tako, da se rezerve
zmanjšajo za 67,549.030,69 SIT iz vredno-
sti 618,463.987 SIT na 550,914.956,31
SIT in revalorizacijski popravek rezerv se
zmanjša za 67,549.030,69 SIT iz vrednosti
911,182.405 SIT na 843,633.374,31 SIT.

4. Obravnavanje in potrditev sprememb
statuta delniške družbe.

Predlog sklepa št. 4: na predlog uprave
družbe ter po predhodnem pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta družbe skupščina dru-
žbe potrdi predlagane spremembe statuta
delniške družbe. Skupščina družbe poobla-
šča upravo družbe, da pripravi čistopis sta-
tuta ter ga predloži na pristojno registrsko
sodišče.

Gradivo: predlagane spremmebe statuta
družbe.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje ra-
čunovodskih izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa št. 7: za pooblaščeno re-
vizijsko družbo za leto 2000 skupščina dru-
žbe imenuje revizijsko družbo EPIS d.o.o.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potre-
bno deponirati v tajništvu uprave družbe na
sedežu družbe Dobrna 50, 3204 Dobrna,
vsaj tri dni pred sejo skupščine družbe.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini dru-
žbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine, sicer delničar izgubi pravico do
udeležbe na skupščini. Udeleženci skup-
ščine se naj prijavijo ob prihodu na skupšči-
no pred vstopom v sejno dvorano, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo navzočnost in
prevzeli ustrezno gradivo.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo zaradi administrativnih opravil, ki so
potrebna pred skupščino, odprta 30 minut
pred pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo
ob 12. uri tako, da bo omogočen točen
pričetek skupščine.

Popolno gradivo za 1. sejo skupščine
leta 2001 je delničarjem na voljo in na vpo-
gled v tajništvu uprave družbe na sedežu
Dobrna 50, 3204 Dobrna, in sicer vsak
delovni dan po objavi sklica skupščine od
8. do 12. ure.

Vabljene delničarje prosim, da utemelje-
ne nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda pisno sporočijo v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe ter ji tako omogočijo pravočasno
pripravo njenih stališč.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom iste-
ga dne ob 13. uri. Naknadno sklicana seja
skupščine bo sklepčna za odločanje ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Toplice Dobrna, d.d.
predsednik uprave

Iztok Svetin

Ob-50999
V skladu z 20. točko statuta družbe in

določb Zakona o gospodarskih družbah
uprava in nadzorni svet družbe GEA Colle-
ge, poslovno izobraževanje, d.d., Dunajska
156, Ljubljana, sklicujeta

12. redno letno skupščino delničarjev
GEA College, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 23. 7. 2001 ob 13.
uri, v prostorih družbe, Dunajska 156, Ljub-
ljana.

Za sejo skupščine GEA College, d.d.,
predlagata uprava in nadzorni svet naslednji
dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-
sednika ter dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli dr. Mateja Penco, za prešte-
valki glasov pa Karmen Mavrič in Natašo
Valant.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za poslovno leto 2000, s pozitiv-
nim mnenjem nadzornega sveta in mnenjem
revizorja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za poslovno leto
2000.

3. Ugotovitev izgube.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v po-

slovnem letu 2000 v višini 59,612.873,64
SIT se ne pokriva.

4. Popravni sklep 11. skupščine glede
pokrivanja izgube za leto 1999.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
pravek sklepa glede pokrivanja izgube za
leto 1999, ki je bil sprejet pod 3. točko 11.
redne skupščine dne 10. 5. 2000, tako da
popravljeno besedilo sklepa glasi: izguba
poslovnega leta 1999 v višini
139,857.841,53 SIT se po stanju
31.12.1999 pokrije v breme vplačanega
presežka kapitala in revalorizacijskega po-
pravka vplačanega presežka kapitala. Preo-
stanek se pokrije v breme revalorizacijske-
ga popravka osnovnega kapitala družbe.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
imenovanje nadomestnega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: zaradi podane odsto-
pne izjave se razreši dosedanjega člana
nadzornega sveta Aleksandra Sekavčnika.

Za nadomestnega člana nadzornega sve-
ta se namesto Aleksandra Sekavčnika ime-
nuje Primož Penca.

Mandat novega člana nadzornega sveta
začne teči z dnem imenovanja na skupščini
in preneha s prenehanjem mandata seda-
njega nadzornega sveta.

6. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe in dopolnitve statuta družbe.
7. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje poslova-

nja družbe za poslovno leto 2001 se imenu-

je revizorsko družbo KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Dunajska 156,
Ljubljana in v splošno-pravnem sektorju
Kmečke družbe Holding, d.d., na naslovu
Celovška 206, Ljubljana, vsak delavnik med
10. in 13. uro od objave sklica do zaseda-
nja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zasto-
pniki, ki najkasneje 24 ur pred pričetkom
zasedanja skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo na skupščini na naslov Kmečka
družba Holding, d.d., Celovška 206, 1000
Ljubljana.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-
bovati splošne podatke (ime, priimek, na-
slov, EMŠO, oziroma firmo in sedež) poo-
blastitelja in pooblaščenca, skupno število
delnic, ki jih predstavlja pooblaščenec ter
podpis pooblastitelja oziroma zastopnika
pravne osebe. V tem času trgovanje in pre-
nos delnic nista dovoljena.

Glasovanje na skupščini je javno. Delni-
čarji oziroma njihovi pooblaščenci na skup-
ščini glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu v dvorano pri vpisu v
seznam prisotnosti. Glasovnice prejmejo
udeleženci, ki so predložili delnice ali potr-
dila o deponiranju delnic v centralnem ali
bančnem depoju oziroma pri notarju.

Če skupščina delničarjev še 30 minut
po razpisani uri ne bo sklepčna, uprava ne
prej kot v 14 dneh in ne kasneje kot v enem
mesecu skliče ponovno sejo skupščine. Za
sklic ponovne seje zadošča, da je vabilo
objavljeno 5 dni pred zasedanjem. Ponovni
sklic lahko veljavno odloča ne glede na šte-
vilo glasov prisotnih delničarjev, če je pri-
sotnih vsaj 8 delničarjev.

Dvorana bo odprta 30 minut pred začet-
kom skupščine. Delničarje prosimo, da za-
radi ugotavljanja prisotnosti pri vstopu v dvo-
rano pravočasno zasedejo mesta.

GEA College,
poslovno izobraževanje, d.d., Ljubljana

predsednik nadzornega sveta
dr. Matej Penca

direktor
Matjaž Škabar

Ob-51074
Na podlagi 20. člena statuta delniške

družbe Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295
Ivančna gorica, uprava Farme Stična, d.d.,
sklicuje

4. skupščino delniške družbe
Farme Stična, d.d.,

ki bo v torek, 31. 7. 2001 ob 13. uri, v
prostorih jedilnice Farme Stična, d.d., Stič-
na l.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
– za predsenika skupščine se izvoli Puš

Dušan,
– za preštevalki glasov se izvolita Hrovat

Vlasta, Rihter Ani.
Seji bo prisostvoval notar Kotar Marjan.
2. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa uprave: za pooblaščeno

revizijsko družbo za leto 2001 se imenuje
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IN Revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.
3. Obravnava in sprejem revidiranih ra-

čunovodskih izkazov in letnega poročila za
leto 2000.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se revi-
dirane računovodske izkaze in letno poroči-
lo za leto 2000 delniške družbe Farme Stič-
na, d.d., v predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: nerazporejeni či-
sti dobiček preteklih let se deli v znesku
8,683.280 SIT in to:

– lastnikom za dividende v znesku
8,033.280 SIT, kar znaša 120 SIT bruto
dividende na delnico;

– upravi bruto v znesku 500.000 SIT;
– nadzornemu svetu bruto znesek

150.000 SIT (trije člani po 50.000 SIT).
Plačilo se izvrši najkasneje v 60 dneh po

sprejemu sklepa na skupščini družbe.
Do dividend so upravičeni delničarji, ki so

vpisani v delniško knjigo na dan 31. 7. 2001.
5. Sprememba statuta Farme Stična,

d.d.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta: dopolni se 5.
člen statuta Farme Stična, d.d., z dejavnos-
tjo 90.001 – zbiranje in odvoz odpadkov.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini, se delničar

izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, ozi-
roma s pisnim pooblastilom drugega delni-
čarja in njegovim potrdilom o imetništvu del-
nic. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec,
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, v pisni obliki. Prosimo del-
ničarje, da se pred začetkom zasedanja
skupščine prijavijo v tajništvu podjetja Far-
ma Stična, d.d., Stična l, 1295 Ivančna go-
rica, vsaj pol ure pred začetkom zasedanja.
V tajništvu so najavljeni udeleženci dolžni
podpisati seznam prisotnih delničarjev ter
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vsto-
pnica za udeležbo na skupščini delničarjev
in druga gradiva.

Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda in
ostalo gradivo ter druge informacije, so del-
ničarjem na vpogled na sedežu podjetja na
naslovu Stična 1, 1295 Ivančna gorica, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.

V sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine, lahko delničarji pisno sporočijo
upravi svoje nasprotne predloge, ki morajo
biti razumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne ob 14. uri istega dne. Po ponovnem
sklicu, bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Farma Stična, d.d.
uprava

Št. 000558 Ob-51105
Na podlagi 7.5. točke statuta Unior Ko-

vaške industrije, d.d., uprava sklicuje

5. sejo skupščine družbe
Unior, d.d.,

ki bo v torek, 24. 7. 2001 ob 12. uri, v
sejni dvorani hotela Dobrava Terme Zreče.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in se na predlog uprave izvoli
predsednik skupščine in verifikacijska ko-
misija v sestavi predsednika in dveh prešte-
valcev glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Franc
Marguč iz Slovenskih Konjic.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
2000 v predloženem besedilu.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in razdeli-
tvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se do-
biček deli tako kot sledi:

a) čisti dobiček v znesku
684,706.474,98 SIT za leto 2000 ostane
po predlogu uprave nerazporejen,

b) do 31. 5. 2001 revaloriziran revalori-
zacijski popravek nerazporejenega dobička
iz leta 1997 v znesku 45,514.432,98 SIT
in do 31. 5. 2001 revaloriziran nerazpore-
jen dobiček iz leta 1998 z revalorizacijskim
popravkom v znesku 649,517.194,90 SIT
se uporabi:

– za izplačilo dividend v višini
155,902.061,38 SIT in sicer 66,67 SIT
bruto za delnico,

– za izplačilo udeležbe na dobičku čla-
nom uprave v višini 5% dobička, ki je name-
njen za delitev dividend v znesku
7,795.103,07 SIT,

– za izplačilo udeležbe na dobičku čla-
nom nadzornega sveta v višini 2,5% dobič-
ka, ki je namenjen za delitev dividend v zne-
sku 3,897.551,53 SIT,

– razlika nerazporejenega dobička osta-
ne nerazporejena.

Delničarjem, ki bodo na dan 18. 7. 2001
vpisani v delniško knjigo družbe pripadajo
dividende v višini 66,67 SIT bruto na delni-
co in se izplačajo delničarjem najkasneje
do 30. 9. 2001 v gotovini.

Zapadlost dividende za leto 2000 je tri
leta od dneva skupščine delničarjev dru-
žbe, to je do vključno 24. 7. 2004, ko bo
družba Unior, d.d., znesek neizplačane di-
vidende prenesla na nerazporejeni dobiček
in o tem obvestila skupščino delničarjev dru-
žbe. Zapadlost 24. 7. 2004 velja tudi za
dividende izplačane v letu 1999 in 2000.

4. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da zaradi

poteka časa z dnem 12. 12. 2001 preneha
mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta. Na predlog nadzornega sveta se za
nove člane nadzornega sveta s strani delni-
čarjev izvolijo:

– mag. Režun Mateja,
– Kolman Dragutin,
– dr.Kuzman Karl,
– Mirnik Ivan.
Mandatna doba novoizvoljenih članov

nadzornega sveta prične z dnem 13. 12.
2001 in traja 4 leta. Svet delavcev bo izvolil
štiri člane s strani predstavnikov delavcev.

5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se potrdi predlagana revizijska družba

PricewaterhouseCoopers, d.d., da opravi
revizijo poslovanja družbe za leto 2001.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
oblikuje sklad lastnih delnic v višini
467,682.800 SIT iz rezerv družbe v skladu
s prvo in drugo alineo I. odstavka 240. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah.

Podrobnejša pravila za oblikovanje skla-
da lastnih delnic sprejme nadzorni svet naj-
kasneje v roku 60 dni po izvedbi te skupšči-
ne.

7. Popravek sklepa 4. seje skupščine z
dne 20. 7. 2000 o oblikovanju sklada la-
stnih delnic.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
oblikuje sklad lastnih delnic v višini
467,682.800 SIT iz rezerv družbe v skladu
s prvo in drugo alineo I. odstavka 240. čle-
na Zakona o gospodarskih družbah.

Podrobnejša pravila za oblikovanje sklada
lastnih delnic sprejme nadzorni svet najkasne-
je v roku 60 dni po izvedbi te skupščine.

8.Informacija uprave o poslovanju dru-
žbe v letu 2001.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
skupščina seznani s poslovanjem družbe v
letu 2001.

9. Informacija o imenovanju člana nad-
zornega sveta s strani delavcev.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev zaradi smrti člana nadzornega sveta dr.
med. Lovšin Matjaža z dnem 18. 5. 2001
imenoval novega člana nadzornega sveta –
predstavnika delavcev Brečko Gorazda, inž.
strojništva, EMŠO 1706967500104, sta-
nujočega Šolska 16, Oplotnica, z začetkom
mandata za določen čas od 18. 5. 2001 do
12. 12. 2001.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se

lahko udeležijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki. Za udeležbo na skup-
ščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z
izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci
morajo pisno pooblastilo dostaviti družbi vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine in mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščino: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničijo delničarji, njihovi poobla-
ščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški
knjigi na dan 18. 7. 2001.

Pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, to je do petka, 20. 7.
2001 do 15. ure. Pozivamo udeležence,
da se ob prihodu na skupščino uro pred
začetkom seje prijavijo pred vhodom v dvo-
rano z osebno izkaznico ali drugim identifi-
kacijskim dokumentom in s podpisom potr-
dijo svojo prisotnost na skupščini ter pre-
vzamejo glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, na sedežu
družbe v pravni službi.

Predlogi delničarjev: prosimo, da svoje
utemeljene nasprotne predloge k posamez-
nim točkam dnevnega reda pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
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Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
nastopi polurni odmor, po katerem se skup-
ščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Unior, d.d.
uprava

predsednik uprave:
Janez Špes, univ. dipl. ek.

Ob-51111
Na podlagi določil Zakona o gospodar-

skih družbah in statuta družbe sklicujem

7. zasedanje skupščine
delniške družbe Varnost Mengeš,
družba za varovanje premoženja

d.d.,Mengeš,
ki bo v torek 24. julija 2001 ob 8. uri na

sedežu družbe v Preserjah pri Radomljah,
Pelechova 15 v sejni sobi.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-

dnika skupščine in dva preštevalca glasov.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenu-
je notarja Jožeta Rožmana iz Domžal.

2. Potrditev letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa: potrdi se letno poročilo
uprave o poslovanju družbe v letu 2000 s
pozitivnim mnenjem revizorja in nadzornega
sveta, vse v vsebini kakor je to navedeno v
prilogi k temu sklepu.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: čisti dobiček, ki ga je

ustvarila družba v letu 2000, ki je z letnim
poročilom ugotovljen v višini 1,803.000 SIT
ostane v celoti nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov družbe za leto 2001 se potrdi
KPMG Slovenija d.o.o., management, con-
sulting in revizija, Ljubljana.

5. Spremembe funkcij članov nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave predsednika nadzornega sveta Hušič
Ivota sprejme skupščina njegov odstop od
funkcije in se ga imenuje kot člana, za pred-
sednika nadzornega sveta pa se izvoli dose-
danja članica Vehovec Viktorija.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Delničarji se skupščine udeležijo osebno

ali pa za udeležbo na skupščini in glasovanje
pooblastijo drugo osebo. Pooblaščenec se
mora izkazati s pismenim pooblastilom.

Besedilo letnega poročila z mnenjem re-
vizorja in nadzornega sveta je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe vsak dan v
delovnem času.

Varnost Mengeš, d.d., Mengeš
direktor Marjan Gorza

Ob-51112
Na podlagi 7.3. člena statuta delniške

družbe Lipa Ajdovščina,d.d., uprava družbe
vabi delničarje na

5. sejo skupščine družbe
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva, d.d.,

Lokarjev drevored 1,
ki bo v ponedeljek, 23. 7. 2001 ob 12.

uri, v pritličju Dvorca Zemono, Zemono pri
Vipavi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se izvoli predsedujoči
skupščine Leonardo Peklar, preštevalki gla-
sov Manuela Božič Badalič in Vilma Premrl,
skupščini bo prosostovala notarka Laura
Čermelj.

3. Obravnava in sprejem revidiranega
Letnega poročila za poslovno leto 2000 z
mnenjem nadzornega sveta družbe in poo-
blaščenega revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta ter pooblaščenega revizorja družbe se
sprejme letno poročilo za poslovno leto
2000 v predlaganem besedilu, ki je priloga
k temu sklepu.

4. Obravnava in sprejetje sklepa o
pokrivanju izgube za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta družbe, ostane izguba poslovnega leta
2000 v višini 152,681.898 tolarjev ne-
pokrita, pokrivala se bo v naslednjih petih
letih, v breme tedanjih prihodkov.

5. Razrešitev treh voljenih članov nad-
zornega sveta zaradi poteka mandata dne
23. 7. 2001 in izvolitev treh novih članov
nadzornega sveta – predstavnikov delničar-
jev ter seznanitev s člani nadzornega sveta
družbe – predstavniki delavcev.

Predlog sklepa:
a) skupščina ugotovi, da z dnem 23. 7.

2001 poteče mandat članom nadzornega
sveta,

b) skupščina izvoli nove člane nadzorne-
ga sveta z začetkom mandata 24. 7. 2001.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju pooblaščenega revizorja za poslov-
no leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se imenuje pooblaščenega re-
vizorja družbe za poslovno leto 2001.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Prosimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce in zakonite zastopnike, ki se bodo udele-
žili skupščine in uresničevali glasovalno pra-
vico, da svojo udeležbo prijavijo najkasneje
3 dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem pro-
storu skupščine, in sicer uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, po-
trebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Glasovno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo v
centralnem registru pri Klirinško depotni
družbi na dan 31. 5. 2001.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Manueli Božič Badalič, in sicer vsak delovni
dan od 10. do 13. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica.

V primeru,da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se bo skupščina ponov-
no sestala uro kasneje.

V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na število prisotnih delnic.
Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva, d.d.

uprava
Nedeljko Gregorič, univ. dipl. inž.

Ob-51121
Na podlagi določil statuta delniške dru-

žbe Kristal Maribor, d.d., in v skladu z do-
ločbami zakona o gospodarskih družbah
sklicujem

V. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor, d.d.,

v petek, 27. julija 2001, na sedežu dru-
žbe, Mariborska cesta 46 v Selnici ob Dra-
vi, s pričetkom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda in predlogi skle-
pov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti, sprejem dnevnega reda in izvoli-
tev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sedujočo skupščine imenuje Emilija Gujt in
izvoli verifikacijska komisija v sestavi: An-
drej Klembas kot predsednika ter Edita Pav-
šič in Milojka Polegek kot preštevalki gla-
sov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme revidirano letno poročilo dru-
žbe za leto 2000 v predloženem besedilu.
Sestavni del poročila je tudi pozitivno mne-
nje revizorja.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da ostane dobiček iz leta
2000 v višini 15,040.000 SIT nerazpore-
jen.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje ITEO-Abeceda, Podjetje za
revizijo in sorodne dejavnosti, d.o.o., Kotni-
kova 28, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno pri-
javijo osebno ali priporočeno pošiljko do-
stavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skup-
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ščine v tajništvo družbe v Selnici ob Dravi,
Mariborska c. 46.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili svojo pri-
sotnost in prevzeli glasovnice za glasova-
nje. O vseh točkah dnevnega reda, razen
prve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave
družbe pri Milojki Polegek v Selnici ob Dra-
vi, Mariborska c. 46, vsak delovnik od 10.
do 12. ure od dneva objave sklica skupšči-
ne do vključno dneva zasedanja skupščine.

Kristal Maribor, d.d.
uprava – glavna direktorica

Olgica Ernecl, univ. dipl. ekon.

Št. 131 Ob-51143
V skladu z določili 31. člena statuta Za-

varovalnice Maribor d.d. ter na podlagi skle-
pa nadzornega sveta družbe z dne 6. 6.
2001 sklicuje uprava družbe

20. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,

ki bo v torek dne 24. 7. 2001 ob 10. uri
v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3 v sejni sobi
607/VI z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, verifikacijske komisi-
je za izvedbo glasovanja in zapisnikarja.

2. Pregled sklepov z 19. zasedanja
skupščine in poročilo o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi poročilo predsednika uprave družbe
o izvršitvi sklepov skupščine z dne 5. 3.
2001.

3. Obravnava in sprejem poročila revizij-
ske družbe “Revidis” o reviziji računovod-
skih izkazov, poročila pooblaščenega aktu-
arja o pregledu zavarovalnotehničnih rezer-
vacij in letnega poročila o notranjem revidi-
ranju z mnenjem nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se poročila o
reviziji računovodskih izkazov o aktuarskem
pregledu zavarovalno tehničnih rezervacij in
o notranjem revidiranju.

4. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju zavarovalne družbe v
letu 2000 in poročilo o delu nadzornega
sveta v letu 2000.

5. Sklepanje o delitvi oziroma razporedi-
tvi dobička družbe.

Predlog sklepa:
– skupščina soglaša s predlogom in

mnenjem nadzornega sveta družbe, da se v
skladu z določili statuta družbe in zavaroval-
nih pogojev pripiše zavarovalnim vsotah živ-
ljenjskih zavarovancev 430,000.000 SIT;

– skupščina sklene, da se preostali del
čistega dobička iz leta 2000 v višini
1,206.633,87 SIT prenese v naslednje po-
slovno leto kot nerazporejeni dobiček.

6. Obravnava načrta potrebnih zavaro-
valnotehničnih rezervacij in sprejem sklepa
o povečanju osnovnega kapitala Zavaroval-
nice Maribor d.d.

Predlog sklepa:
a) za zagotovitev zakonsko opredeljene

kapitalske ustreznosti Zavarovalnice Mari-
bor d.d., se izvede dokapitalizacija delniške
družbe z izdajo 3,000.000 rednih delnic v
nematerializirani obliki na ime po nominalni
vrednosti 1.000 SIT v skupni nominalni vre-
dnosti 3.000,000.000 SIT.

b) ponudba delnic se opravi na način,
opredeljen v 2. in 4. točki 1. ods. 18. člena
Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. št.
58/99).

Podrobnejši postopek prodaje in vplači-
la delnic določi z izvedbenimi sklepi uprava
družbe;

c) delnice se morajo vpisati in vplačati
najkasneje do 31. 10. 2001;

d) osnovni kapital Zavarovalnice Maribor
d.d. se poveča za 3.000,000.000 SIT ;

e) delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
družbe v sodni register.

Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico vpisa novih delnic v 14 dneh od 25.
7. 2001 dalje v sorazmerju z njihovimi dele-
ži v osnovnem kapitalu družbe;

f) skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega beselila s tem sklepom na
nadzorni svet družbe.

7. Sklepanje o nagradi članom nadzor-
nega sveta družbe.

Predlog sklepa: za vloženo delo pri nad-
zoru in usmerjanju poslovanja ter uspešno
zaklučenega poslovnega leta in temu us-
treznega prispevka k poslovnemu izidu dru-
žbe se predsedniku nadzornega sveta dru-
žbe odobri nagrada v bruto znesku
1,200.000 SIT, članom Nadzornega sveta
pa nagrada v bruto znesku 1,000.000 SIT.

8. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2001.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za revidiranje računovodskih izkazov
se imenuje revizijska družba “Revidiz” d.o.o.
iz Ljubljane.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
prednostnih in rednih delnic Zavarovalnice
Maribor, d.d., oziroma njihovi pooblaščen-
ci, ki pooblastila po pošti posredujejo tajniš-
tvu družbe, najkasneje 5 dni pred skupšči-
no.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Po vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno. Sklepi se sprejemajo s statutom
družbe določeno večino. Če skupščina ob
uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje skupščine istega dne ob 11.30.

Zavarovalnica Maribor d.d.
uprava družbe

Ob-51167
V skladu z 6. poglavjem statuta družbe

sklicuje uprava Steklarne LUMINOS, d.d.,
3210 Slovenska Bistrica, Titova 77A del-
ničarje na

osmo sejo skupščine

Uprava sklicuje skupščino dne 24. 7.
2001, ob 12. uri na sedežu družbe v Slo-
venski Bistrici, Titova 77 A, v prostorih dru-
žbe.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Na predlog uprave se za predsednika

skupščine izvoli Ludvik Stegne, za prešte-
valce glasov pa Mateja Stanič Rudolf iz po-
djetja RR & CO d.o.o. in Brigita Pišorn. Seji
skupščine bo prisostvovala vabljena notarka
Jožica Škrk.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2000.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
podaja pozitivno mnenje k letnemu poročilu
in predlaga skupščini da sprejme letno po-
ročilo uprave za leto 2000 v predloženem
besedilu.

Predlog sklepa uprave: sprejme se revi-
dirano letno poročilo za leto 2000 z revizor-
skim mnenjem v predloženem besedilu.

3. Sprememba statuta družbe: predlog
sklepa uprave in pozitivnem mnenju nadzor-
nega sveta: sprejmejo se predlagane spre-
membe statuta po predlogu uprave.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: odpokličeta se člana nadzornega sve-
ta: Brglez Stanko in Gulič Dejan.

5. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za čla-

ne nadzornega sveta se imenujejo: Robert
Rudolf, Davorin Škrinjarič, Albin Šrimpf.
Mandat članom nadzornega sveta traja 4
leta, obenem pa se potrdi preostanek man-
data (2 leti) predstavniku delavcev v nadzor-
nem svetu Elisabeth Marii Skerbiš.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-
ščina za revizorja imenuje revizorsko dru-
žbo RFR-Ernst & Young d.o.o., Ljubljana za
poslovno leto 2001.

7. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: določijo se sej-
nine članom nadzornega sveta tako, da pri-
pada članu nadzornega sveta 50.000 SIT
neto in predsedniku nadzornega sveta
80.000 SIT neto.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
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Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi na dan 14. 7. 2001 in ki
pisno prijavo pošljejo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino vključno s spre-

membami statuta družbe, je na sedežu dru-
žbe na vpogled vsak delovni dan pri upravi
Steklarna LUMINOS, d.d. od 10. do
12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede, dnevne-
ga reda glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine v skladu z veljav-
no zakonodajo.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V primeru vnovičnega zasedanja je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Steklarna LUMINOS d.d.
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

St 84/2000 S-50791
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 84/2000 sklep z dne 6. 6. 2001:
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom: Eurotours-Šped, Mednarodna
špedicija, d.o.o., Rogatec 121, Rogatec,
se zaključi v skladu z dol. 99/II člena
ZPPSL.

2. Sklep o zaključku stečajnega postop-
ka se nabije na sodno desko tukajšnjega
sodišča.

3. Zoper sklep o zaključku stečajnega
postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa o zaključ-
ku stečajnega postopka se stečajni dolžnik:
Eurotours-Šped, Mednarodna špedicija,
d.o.o., Rogatec 121, Rogatec, izbriše iz
tukajšnjega sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2001

Objave sodišč

St 86/2000 S-50792
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 86/2000 sklep z dne 6. 6. 2001:
1. Stečajni postopek nad stečajnim dol-

žnikom: Eurotours, Podjetje za organiza-
cijo prevozov in turizem, d.o.o., Kidriče-
va 26, Celje, se zaključi v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.

2. Sklep o zaključku stečajnega postop-
ka se nabije na sodno desko tukajšnjega
sodišča.

3. Zoper sklep o zaključku stečajnega
postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa o zaključ-
ku stečajnega postopka se stečajni dolžnik:
Eurotours, Podjetje za organizacijo prevo-
zov in turizem, d.o.o., Kidričeva 26, Celje,
izbriše iz tukajšnjega sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 6. 2001

St 21/99-43 S-50793
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 21/99 sklep z dne 11. 6. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:

Kostroj obdelava, Strojegradnja, d.o.o.,
Tovarniška 2, Slovenske Konjice, se za-
ključi v skladu z dol. 169/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kostroj obdela-
va, Strojegradnja, d.o.o., Tovarniška 2, Slo-
venske Konjice iz tukajšnjega sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2001

St 39/2000-24 S-50795
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 39/2000 sklep z dne 11. 6.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ko-
nus Konves, Vzdrževanje, energetika,
strojegradnja, d.o.o., Mestni trg 18, Slo-
venske Konjice (matična številka:
5490243), se zaključi, v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Konus Konves,
Vzdrževanje, energetika, strojegradnja,
d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Konjice, iz
sodnega registra.

3. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2001

St 106/2000 S-50794
To sodišče je pod opr. št. St 106/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
M.P.P. Karoserije, d.o.o., Maribor in nje-
govimi upniki, ki glasi:

Razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere povečane za
0,5%;

Razred B – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 40% od ugotovljene terjatve v
roku dveh let z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere;

Razred C – razred upnikov, ki konverti-
rajo svoje terjatve v lastniški kapital dolžni-
ka;

Razred D – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev;

Razred E – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 100% od ugotovljene terjatve v
roku petih let z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere povečane za 0,5%.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahaja v načrtu finančne reorganiza-
cije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
6. 6. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2001

St 8/2001 S-50796
Začne se stečajni postopek nad stečaj-

nim dolžnikom Tisk in izdelava tiskanih
vezij, Iztok Cijan s.p., Stjenkova 40,
Šempeter pri Gorici in se ga po členu
99/1 Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji takoj zaključi.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh po
objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 6. 2001

St 221/2000 S-50857
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

221/2000 z dne 12. 6. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom DOL-ON,
Podjetje za inženiring, posredovanje in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
130.

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 12. 6. 2001

St 110/2000 S-50858
To sodišče je s sklepom St 110/2000

dne 22. 12. 2000 zavrnilo postopek prisil-
ne poravnave nad Proline, d.o.o., Ljublja-
na, Stegne 11 in postopek zoper dolžnika
ustavilo.

Sklep je postal pravnomočen 15. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

St 254/2001-14 S-50859
To sodišče je s sklepom St 254/2000

dne 12. 6. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Atena servis, Trgovina in
inženiring, d.o.o., Palmejeva 4, Ljublja-
na, matična številka 5802393, šifra dejav-
nosti 74.204.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Suzana Gale Robežnik iz Ljubljane.
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Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prija-
ve je treba vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 25. 9. 2001 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 6. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

St 79/2000 S-50860
To sodišče je s sklepom opr. št. St

79/2000 z dne 15. 5. 2001 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom Le-
snina LGM, d.o.o., Ljubljana, Parmova
53 in njegovimi upniki.

1. razred vključuje terjatve upnikov, ki
imajo terjatev v celoti zavarovano z ločitve-
no pravico na premoženjih dolžnika in se
njihov položaj s potrditvijo prisilne poravna-
ve ne spremeni.

2. razred vključuje terjatve upnikov, ki so
stalni in redni dobavitelji blaga in storitev in
terjatve delavcev, zaposlenih pri dolžniku. Te
terjatve izplača dolžnik v roku treh let od
pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni po-
ravnavi v višini 60% zneska terjatve, ugotov-
ljene na dan 14. 4. 2000 z letno obrestno
mero v višini temeljne obrestne mere – TOM.

3. razred vključuje terjatve upnikov iz na-
slova plačila prispevkov, davkov, taks in dru-
gih dajatev. Te terjatve izplača dolžnik v ro-
ku 5 let od pravnomočnosti sklepa o potrje-
ni prisilni poravnavi v višini 100% zneska
terjatve, ugotovljenega na dan 14. 4. 2000
brez obresti.

4. razred vključuje vse ostale terjatve
upnikov, ki ne ustrezajo kriterijem od prve-
ga do tretjega razreda, eventualni odško-
dninski zahtevki in terjatve upnikov, ki se
niso udeležili postopka prisilne poravnave.

Te terjatve izplača dolžnik v roku enega
leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi v višini 20% zneska terja-
tve, ugotovljene na dan 14. 4. 2000 z letno
obrestno mero v višini temeljne obrestne
mere – TOM.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
15. 5. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 6. 6.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2001

St 225/2000 S-50861
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

225/2000 dne 11. 6. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Lesdom, d.o.o.,
Ul. 28. maja 55, Ljubljana, zaključilo ste-
čajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2001

St 241/2000 S-50862
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

241/2000 z dne 12. 6. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Lollo Ros-
so, zunanja trgovina Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska 244 – v stečaju.

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 12. 6. 2001

St 79/2000 S-50863
To sodišče je s sklepom opr. št. 79/2000

z dne 13. 6. 2001 začelo stečajni postopek
nad samostojno podjetnico Zorico Valcl, Le-
nart, Ob gozdu 1, s firmo Valcl Zorica,
s.p., Restavracija, Lenart v Slovenskih Go-
ricah, Trg osvoboditve št. 1.

Odslej se firma dolžnice glasi Valcl Zori-
ca, s.p. – v stečaju, Restavracija, Lenart v
Slovenskih Goricah, Trg osvoboditve št. 1,
njena matična številka je 5560392, šifra
dejavnosti pa 2102.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ekonomist, Svetozarev-
ska 10, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 10.
2001 ob 9. uri, v sobi št. 240 naslovnega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko naslovnega sodišča dne 13. 6. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 6. 2001

St 4/2000 S-50864
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 4/2000 sklep z dne 11. 6. 2001:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom

Plas-Teks Trade, Trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Šmiklavž 10, Gornji Grad, se za-
ključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika Plas-Teks Trade,
Trgovina in zastopstvo, d.o.o., Šmiklavž 10,
Gornji Grad, iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2001

St 10/2000-20 S-50875
To sodišče je s sklepom St 10/2000 z

dne 13. 6. 2001 zaključilo likvidacijski po-
stopek nad dolžnikom Zadruga Niko Že-
lezniki, z.o.o., Trnje 20, Železniki.

Zoper ta sklep lahko upniki likvidacijske-
ga postopka vložijo pritožbo v roku 15 dni
po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 6. 2001

St 16/2000 S-51057
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

16/2000 z dne 12. 6. 2001 zaključilo ste-

čajni postopek nad stečajno maso Delo –
G, grafične storitve, d.o.o., Dunajska 5,
Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

St 200/93 S-51058
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku zoper stečaj-
nega dolžnika TUS_MIKON, d.o.o. – v ste-
čaju, ki bo dne 24. 7. 2001 ob 10. uri, v
sobi številka 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev stečajne mase v stečajni pisar-
ni tukajšnjega sodišča številka 9, v času
uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 6. 2001

St 2/98 S-51059
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku zoper stečajno
maso Železarna Ravne – VIP, d.o.o. – v
stečaju, ki bo dne 24. 7. 2001 ob 9. uri, v
sobi številka 38 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev stečajne mase v stečajni pisar-
ni tukajšnjega sodišča številka 9, v času
uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 6. 2001

St 9/2001 S-51060
To sodišče je pod opr. št. St 9/2001

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Paloma, tovarna lepenke Ceršak, d.d.,
Tovarniška c. 4 in njegovimi upniki, ki gla-
si:

Razred A – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere.

Razred B – razred upnikov, ki konverti-
rajo svoje terjatve v lastniški kapital dolžni-
ka.

Razred C – razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov v njihovih terjatev, se nahaja v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
12. 6. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2001

St 9/2000-78 S-51061
To sodišče je s sklepom opr. št. St

9/2000 z dne 14. 6. 2001 zaključilo ste-
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čajni postopek nad dolžnikom Elita, Veletr-
govina z mešanim industrijskim blagom,
proizvodnja in storitve, d.o.o. – v steča-
ju, Maribor, Slivniška c. 6, ker so konča-
na vsa opravila iz stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2001

St 19/2001 S-51062
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 19/2001 sklep z dne 13. 6.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom KLG, Mednarodna trgovina,
d.o.o., Prešernova 18, Rogaška Slatina
(matična številka: 5364957).

Odslej se firma glasi: KLG, Mednarodna
trgovina, d.o.o., Prešernova 18, Rogaška
Slatina (matična številka: 5364957) – v ste-
čaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo 19.
septembra 2001 ob 10. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 13. 6.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2001

St 22/2001 S-51063
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 22/2001 sklep z dne 14. 6.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Manix, Trgovina, transport, in go-
stinstvo, d.o.o., Kocbekova 2, Celje (ma-
tična številka: 5356318).

Odslej se firma glasi: Manix, Trgovina,
transport in gostinstvo, d.o.o., Kocbekova
2, Celje (matična številka: 5356318) – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o plačilu
sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo 19.
septembra 2001 ob 13.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 14. 6.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2001

St 16/2001 S-51064
To sodišče objavlja v stečajni zadevi

pod opr. št. St 16/2001 sklep z dne 14.
6. 2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom Brglez, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Roška 11, Celje (ma-
tična številka: 5560730).

Odslej se firma glasi: Brglez, Proizvo-
dno in trgovsko podjetje, d.o.o., Roška
11, Celje (matična številka: 5560730) – v
stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenu-
je Tomaž Kos, s.p., Podvin 34/h, Polze-
la, št. delovnega dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajne-
ga postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odla-
šanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavlje-
ne terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v ka-
terih je pravdni postopek v teku, se v pri-
javi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upni-

ki morajo navesti v prijavi del dolžnikove-
ga premoženja, na katerega se nanaša
njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pra-
vico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 5% vrednosti prijavljene terjatve ali
poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
19. septembra 2001 ob 12.30, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka se nabije na oglasno desko dne 14. 6.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 6. 2001

St 26/2001 S-51065
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 26/2001 sklep
z dne 13. 6. 2001:

I. Začne se postopek prisilne poravna-
ve med dolžnikom Tolo, Tovarna lahke
obutve, d.o.o., Cesta Leona Dobrotin-
ška 8, Šentjur (matična številka:
5034337) in njegovimi upniki.

II. Upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postop-
ka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča pozivamo, naj poravnalnemu se-
natu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po obja-
vi tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in nje-
ni višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovi višino v domači valuti, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave (13. 6. 2001).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravna-
ve in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v
diskontirani višini na dan začetka postop-
ka.

Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 5% vrednosti prijavljene
terjatve ali poslati original dokazila o pla-
čilu sodne takse na žiro račun
50700-840-011-3390, vendar največ
30.000 SIT.

III. Upnike opozarjamo, da lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka iz prejšnje točke (v roku 30
dni po izteku roka za prijavo terjatev).

IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Rudi Hramec, s.p., Praprotniko-
va 1, Mozirje, številka delovnega dovolje-
nja L16/2000.

V. V upniški odbor so imenovani na-
slednji upniki:

1. Banka Celje, d.d., Vodnikova 2, Ce-
lje,

2. Krekova banka, d.d., Slomškov trg
18, Maribor,
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3. Elektro, d.d., Celje, Vrunčeva 2/a,
Celje,

4. Gruda-Jurmes, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška 15, Šentjur,

5. predstavnica delavcev: Helena Oce-
pek, Cesta na grad, Šentjur.

VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške po-
stopka v višini 2,500.000 SIT na žiro ra-
čun Okrožnega sodišča v Celju, št.
50700-696-250, sklic na št. 5-26-2001,
v roku 8 dni po prejemu pisnega odprav-
ka tega sklepa.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2001

St 65/2000-21 S-51066
To sodišče objavlja v stečajni zadevi

pod opr. št. St 65/2000 sklep z dne 13.
6. 2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Miko, Trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Teharje 21, Teharje (matična šte-
vilka: 5734746), se zaključi v skladu z
določili 169. člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odre-
di izbris stečajnega dolžnika Miko, Trgovi-
na na debelo in drobno, d.o.o., Teharje
21, Teharje (matična številka: 5734746),
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2001

St 6/2001 S-51070
To sodišče objavlja v stečajni zadevi

pod opr. št. St 6/2001 sklep z dne 13. 6.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Šteiner, Trgovina, zastopanje, posve-
tovanje in storitve, d.o.o., Skozi Gaj 19,
Prebold, se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. na-
rok za preizkus terjatev za dne 5. 9. 2001
ob 15. uri, soba št. 106/I tega sodišča.

3. Zoper sklep se lahko upniki pritoži-
jo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odre-
di izbris stečajnega dolžnika Šteiner, Tr-
govina, zastopanje, posvetovanje in stori-
tve, d.o.o., Skozi Gaj 19, Prebold, iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2001

St 191/2000 S-51125
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom ONA ON Notranja trgovi-
na d.o.o., Ljubljana, Proletarska 4 za
dne 12. 7. 2001 ob 12.30 v sobi 368/III
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finan-
čne reorganizacije 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 19. 6. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00119 IZ-7238
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00119, ki ga je dne 28. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 6, stoječem na naslovu Domžale,
Matije Tomca 1, v velikosti 71,24 m2 in
kletnim prostorom, stoječem na parcelah
3094/4, 3086/2, 3085, 3084, vse k.o.
Domžale, ki je last dolžnice Herbaj Kelly,
Brodišče 7, Trzin, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale d.d., bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 5. 2001

In 2001/00001 IZ-4119
Na podlagi sklepa opr. št. In

2001/00001, ki ga je dne 12. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, je
bila opravljena na stanovanju št. 4, v izmeri
56,20 m2 v pritličju stanovanjske stavbe na
Rozmanovi 34/e v Ilirski Bistrici, ki je last
dolžnice Vrh Zlate, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 362-93/93-4/12 z dne
13. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Ob-
čino Ilirska Bistrica, zaznamba rubeža v ko-
rist upnikov Matevža Kusteca iz Vrhnike,
Mala Ligojna 34 in Igorja Čuruča iz Ljublja-
ne, Tržaška 49, zaradi izterjave 49.000
DEM (5,209.680 SIT s pp).

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 19. 3. 2001

In 70/2000 IZ-6845
Opravi se popis in rubež nepremičnine v

dobro upnika Vele d.d., Ljubljanska 64,
Domžale, zaradi plačila denarne terjatve v
višini 1,401.769,70 SIT s pripadki, in sicer
na stanovanju št. 41, v prvem nadstropju v
skupni izmeri 64,08 m2, na naslovu Matije
Blejca 8, Kamnik.

Zaradi plačila iste denarne terjatve se
opravi tudi rubež nepremičnine, trisobnega
stanovanja št. 8 na naslovu Jakopičeva 13,
Kamnik, v prvem nadstropju, v skupni izme-
ri 64 m2, ki se nahaja na parc. št. 1420/10
in 1420/11, vpisanih v vl. št. 455, k.o.
Podgorje.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno in
poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Pooblaščenka dolžnika navaja, da v spi-
su ni dokazil o lastništvu obeh stanovanj,
zlasti pa na naslovu Jakopičeva 13, Kam-
nik, ki sploh ni v lasti dolžnika Bajec Vladi-
slava ampak njegove hčere.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 11. 2000

In 30/00 IZ-4397
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ce Sigrid Pogačar Pirnat, Kettejeva, Koper,
ki jo zastopa odv. Mirjana Dmitrovič iz Ko-
pra, zoper dolžnico Nadjo Stepančič, Nova

ulica 8, Koper, zaradi izterjave 245.153
SIT, na naroku za rubež nepremičnine, dne
20. 4. 2001 sklenilo:

zarubi se nepremičnina, poslovni pro-
stor, na naslovu Pristaniška 2, Koper, parc.
št. 889/1, 890/11, k.o. Koper, last dolžni-
ce, na podlagi pogodbe št. T 391/69, skle-
njene med Splošnim gradbenim podjetjem
Koper in Nadjo Stepančič. Gre za boks v I.
nadstropju št. 9, izmeri 11 m2.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski sodišča.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnika, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnik z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2001

Z 2001/00171 IZ-4411
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00171, ki ga je dne 24. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
108, v 10. nadstropju stanovanjskega blo-
ka v Ljubljani, Rusjanov trg 10, v skupni
izmeri 82,49 m2, ki je last dolžnikov Gala
Sergeja in Tajde Miharija Gala, na podlagi
soinvestitorske pogodbe št. 483/85 z dne
8. 4. 1985 ter dodatka k soinvestitorski
pogodbi št. 85/010483 z dne 8. 4. 1985,
sklenjenih s prodajalcem Zavodom za iz-
gradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 37.550 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2001

Z 2001/00568 IZ-6432
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00568, ki ga je dne 10. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v podstrehi po-
slovno-stanovanjskega objekta Zaloška
275, Zalog, v skupni izmeri 82,90 m2, ki
stoji na parc. št. 342 in 345, k.o. Kašelj, ki
je last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 2. 2001, sklenjene s prodajalcema
Majo Štefula in Gašperjem Blejcem ter s
prepovedjo odtujitve in obremenitve nave-
dene nepremičnine v korist upnice, zastav-
na pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2001

Z 2001/00538 IZ-6448
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00538, ki ga je dne 15. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enostanovanjski hiši v neto
površini 76,30 m2 in pripadajočim stavbnim
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zemljiščem v izmeri 280 m2, na naslovu Pod
lipami 40, Ljubljana, katera stoji na parc. št.
376/1, 371/1, 261/15, 261/13 in
365/2, k.o. Trnovo, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
11. 12. 2000 s prodajalcema Drmaž Jože-
tom in Drmaž Veroniko, zastavna pravica v
korist upnice Slovenske zadružne kmetij-
ske banke, d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
92.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2001

Z 2001/00569 IZ-6450
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00569, ki ga je dne 15. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v nad-
stropju poslovnega objekta Kino, Linharto-
va 11a, v Ljubljani, stoječem na parc. št.
1926/3, 1924/2, 1908 in 1909, vse k.o.
Bežigrad, v skupni izmeri 141 m2, ki je last
dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 21. 12. 2000, sklenjene s prodajal-
cem Belič Danetom, Peričeva 15, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2001

Z 2001/00546 IZ-6451
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00546, ki ga je dne 15. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 38, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Martina
Krpana 5, Ljubljana, v izmeri 55,65 m2, s
shrambo v kletnem predelu stanovanjske-
ga bloka ter s solastninsko pravico na sku-
pnih delih, napravah in prostorih ter zem-
ljišču, pripadajočem k lastništvu stanova-
nja, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 17. 4. 2000,
sklenjene s prodajalko Založnik Sonjo,
Martina Krpana 5, Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnice Banke Celje, d.d.,
Glavne podružnice Ljubljana, Trdinova 4,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
4,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2001

Z 2001/00232 IZ-6452

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00232 z dne 10. 5. 2001,
so bili:

– poslovni prostori v pritličju poslovno
stanovanjske stavbe v Ljubljani, Linhartova
1-11, ki je vpisana v zemljiško knjigo Okraj-
nega sodišča v Ljubljani v vl. št. 2667, k.o.
Bežigrad, in sicer lokal št. 4, v izmeri
53,92 m2, ki v naravi predstavlja slaščičar-
no, lokal št. 4d, v izmeri 26,71, ki v naravi
predstavlja sanitarije in lokal št. 4e, v izmeri
17,75 m2, ki v naravi predstavlja strojnico,
last dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 2. 11. 2001, sklenjene s prodajalko
Delikateso, d.d., Stegne 3, Ljubljana,

– poslovni prostori, ki se nahajajo v hiši
v Ljubljani, Rojčeva ul. 18, vpisani v z.k.
Ljubljana, pri parc. št. 983/3, v vl. št. 857,
k.o. Moste, in sicer poslovni prostori št. 6,
7 in 8, v pritličju, v skupni izmeri 132,40 m2

ter poslovni prostor v kleti v skupni izmeri
104,95 m2, last dolžnika, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 18. 10. 2000, skle-
njene s prodajalko Delikateso, d.d., Ljublja-
na, Stegne 3, Ljubljana in

– parkirno mesto v garaži ob Rojčevi uli-
ci v Ljubljani, ki je zgrajena kot podzemni
objekt z neposredno povezavo s stanovanj-
sko poslovnim objektom S-3, vpisan v vl. št.
857, k.o. Moste, parc. št. 983/1, ki je last
dolžnice, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 2. 11. 2000, sklenjene s prodajalko
Delikateso, d.d., Stegne 3, Ljubljana,

z dnem 10. 5. 2001 zarubljeni v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 42,800.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2001

Z 2001/00559 IZ-6857
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00559, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 9,
v III. nadstropju stanovanjskega bloka na
Prulah 3 v Ljubljani, v skupni izmeri 53,3 m2,
skupaj s pravico uporabe skupnih delov
stavbe in skupnih prostorov, ki je last zasta-
viteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 10. 2000, sklenjene s prodajal-
cem Tori Ljubomirom, Pod topoli 1, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnice: Pro-
banke, d.d., Gosposka ul. 23, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001

Z 2001/00598 IZ-6859
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00598, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
10, z oznako E1, v II. nadstropju stanovanj-
skega bloka na naslovu Cesta v mestni log
28 v Ljubljani, v izmeri 40,60 m2 in shrambe
št. 5, v izmeri 4,80 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, ki je last dolžnice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
26. 3. 2001, sklenjene s prodajalko Ba-
škovč Matejo iz Ljubljane, zastavna pravica
v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 6,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001

Z 2001/00068 IZ-6860
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00068, ki ga je dne 22. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju št.
5, v I. nadstropju stanovanjskega objekta
oznake B, na naslovu Žaucerjeva 2, Ljublja-

na, v izmeri 137,10 m2, s pripradajočo
shrambo v kleti objekta, s solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih in napra-
vah, ki služijo objektu kot celoti, na stavbi-
šču in funkcionalnem zemljišču, ki je last
zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe
št. 179/95-2/4 z dne 7. 6. 1995, sklenje-
ne s prodajalcem Gradbenim podjetjem
Grosuplje, d.d., zastavna pravica v korist
upnika Volksbank Ljudska banka, d.d., Mi-
klošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 100.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2001

In 2000/00769 IZ-7253
Na podlagi sklepa naslovnega sodišča

opr. št. I 2000/16307 z dne 13. 11. 2000,
je bilo v korist upnika Standom, d.o.o., Ane
Ziherlove 6, Ljubljana, zaradi izterjave
145.773 SIT s pp, zarubljeno stanovanje
št. 5/2, v 2. nadstropju stanovanjskega blo-
ka Litostrojska 25, Ljubljana, last dolžnika
Bojana Meserko, Litostrojska 25, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2001

In 2001/00227 SR-6864
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Tamari Kokalj, v izvršilni zadevi upni-
ce VELE Trgovska družba, d.d., Ljubljanska
cesta 65, Domžale, zoper dolžnika Ređepi
Hamdija, Rimska cesta 6, Ljubljana, zaradi
izterjave 474.781 SIT s pp, dne 23. 5.
2001 sklenilo:

dolžniku Ređepi Hamdiju, ki se nahaja v
tujini, se postavi začasni zastopnik odv. Ivo
Kekec, Gregorčičeva 2, Kamnik.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2001

In 2001/00227 SR-6864
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Tamari Kokalj, v izvršilni zadevi upni-
ce VELE Trgovska družba, d.d., Ljubljanska
cesta 65, Domžale, zoper dolžnika Ređepi
Hamdia, Rimska cesta 6, Ljubljana, zaradi
izterjave 474.781 SIT s pp, dne 7. 6. 2001
sklenilo:

sklep tega sodišča, opr. št. In
2001/00227 z dne 23. 5. 2001 se popra-
vi tako, da se pravilno ime dolžnika glasi
Ređepi Hamdi in znesek glavnice 474.781
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2001

Z 2001/00022 IZ-6434
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, št.
SV 246/99 z dne 12. 3. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2001/00022 z dne
24. 4. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, enosobne-
ga stanovanja št. 01, v pritličju stanovanjske
stavbe v Fali, Fala 60, v skupni izmeri
32,98 m2 ter solastniškega deleža skupnih
prostorov, delov in naprav, ki služijo stavbi
kot celoti, ki je last dolžnika Janeza Tilinger-
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ja, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
362-97/93-06/7 z dne 11. 1. 1994, skle-
njene med prodajalko Občino Ruše in dol-
žnikom kot kupcem, v korist upnice Sonje
Kukovec, stan. Bukovci 85b, Markovci, na
podlagi sporazuma strank, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice v višini 10.440 DEM s
pp., v tolarski protivrednosti po prodajnem
menjalniškem tečaju SKB Banke, d.d., Ljub-
ljana, na dan plačila oziroma 1,012.680
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 2001

Riz 444/99 IZ-6437
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 444/99 z dne 14. 10.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, Podružnica Maribor, Strossmay-
erjeva 26, Maribor, proti dolžnici notarki
Bredi Horvat, Vetrinjska 11, Maribor ter za-
staviteljici Bredi Horvat, Terčeva 47, Mari-
bor, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnice v višini 4,000.000 SIT s pripadki ter
zavarovanja pogojne in bodoče denarne ter-
jatve upnice v višini 6,000.000 SIT z zastav-
no pravico in predznambo zastavne pravice
na nepremičnini dolžnice in zastaviteljice, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastni-
na, zarubljeno dne 27. 10. 1999, poslovni
prostor v I. nadstropju, v izmeri 78,68 m2 in
dvoriščni zgradbi – shramba v kleti, v izmeri
9,65 m2 in shramba v pritličju v izmeri
6,51 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski
hiši v Mariboru, Vetrinjska 11, zgrajeni na
parc. št. 1718, pripisani vl. št. 506, k.o.
Maribor Grad in so v lasti zastaviteljice Bre-
de Horvat do celote, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 30. 12. 1998, ki je
bila overjena pri notarki Dušici Kalinger iz
Maribora, dne 31. 12. 1998, pod št. OV
5644/98.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 1999

Z 2001/00473 IZ-7246
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00473 z dne
29. 5. 2001, je bila ustanovljena na stano-
vanju št. 82, v V. nadstropju v večstanovanj-
skem objektu Kardeljeva cesta 57 v Mari-
boru, v izmeri 67,75 m2, s pripadajočo klet-
no shrambo št. 82, ki meri 3,35 m2, ki stoji
na parceli št. 100, pripisani pri vl. št. 57,
k.o. Sp. Radvanje, ki je last dolžnice oziro-
ma zastaviteljice Danijele Verbančič do ce-
lote, na podlagi pogodbe z dne 9. 5. 2001
in njenega aneksa z dne 19. 5. 2001, za-
stavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23.350 EUR s pripadki v tolarski pro-
tivrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije za EUR na dan plačila.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2001

Z 2001/00389 IZ-7247
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.

SV 312/2001 z dne 17. 4. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00389, dne 17. 5. 2001 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo – dela poslovnih prostorov po-
slovne stavbe, stoječe na parc. št. 2531/2,
pripisani pri vl. št. 670, k.o. Tezno, in sicer
poslovnih prostorov št. 060 in od št. 179
do št. 185 ter od št. 193 do 196 (v objektu
33) in poslovnih prostorov od št. 001 do št.
019 ter od št. 026 do št. 029 (v objektu
34), last dolžnika Instamont, storitve in trgo-
vina, d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe
št. 012/00-2 z dne 19. 12. 2000, sklenje-
ne s prodajalko Slovensko razvojno družbo,
d.d., v zavarovanje denarne terjatve upnice
Nove kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kra-
igherja 4, Maribor, v višini 26,700.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2001

Z 2001/00464 IZ-7248
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št.SV 387/01 z dne 18. 5. 2001, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2001/00464
z dne 28. 5. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanje št. 7, v izmeri 78,47 m2, ki se
nahaja v II. nadstropju stanovanjskega ob-
jekta Majcigerjeva 5 v Mariboru, zgrajenega
na parc. št. 942, pripisani pri vl. št. 1488,
k.o. Zg. Radvanje, ki je v lasti zastaviteljev,
vsakega do ene polovice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
17 z dne 30. 11. 1991, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v
višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2001

Z 2001/00474 IZ-7249
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00474 z dne
29. 5. 2001, je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju št. 12, v III. nadstropju
stanovanjskega objekta na Dogoški cesti 61
v Mariboru, ki meri 58,15 m2, s pripadajočo
kletno shrambo št. 12, ki meri 6,45 m2, ki
stoji na parc. št. 1943/2, k.o. Tezno, ki je
last dolžnika oziroma zastavitelja Gregorja
Antauerja do 7/10 in zastaviteljice Maje Hu-
mar do 3/10, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 14. 5. 2001, zastavna pravica
v korist upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., Ljubljana, Wolfova 1, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 19.680 EUR s pri-
padki v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan pla-
čila.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 5. 2001

Z 2001/00380 IZ-7250
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 344/2001 z dne 25. 4. 2001, s

sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00380 z dne 24. 5. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, dvosobnega stanovanja z ozna-
ko S3.4.03, v izmeri 53,15 m2, v 4. nad-
stropju s pripadajočo kletno shrambo z oz-
nako 80, v izmeri 2,94 m2 v drugi podzemni
kletni etaži ter parkirnima mestoma z ozna-
ko G061 in G062 v prvi podzemni etaži
stanovanjsko poslovnega objekta Betnavska
3 v Mariboru, ki stoji na območju med ulica-
mi Gorkega na zahodu, Betnavske na vzho-
du in Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na
parc. št. 837, 836, 835, 832, 822/2,
825/2 in 827/2, vse k.o. Tabor, ki je last
dolžnice-zastaviteljice Irene Lesjak, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 179 z dne
6. 4. 2001, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
3,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2001

Z 2001/00462 IZ-7252
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 380/2001 z dne 17. 5. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00462 z dne 24. 5. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, dvoinpolsobnega stanovanja št.
3, v I. nadstropju, v izmeri 66,49 m2, v
večstanovanjskem objektu na naslovu Slad-
ki vrh, Sladki vrh 5/c, zgrajenem na parceli
št. 373/1, pripisani pri vložni številki 320,
k.o. Sladki vrh, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah objekta
in zemljišču, na katerem objekt stoji ter fun-
kcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika Da-
vida Habjaniča, Linhartova ul. 4, Maribor,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9.
4. 2001 in njenega dodatka z dne 8. 5.
2001, v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, v višini
18.810 EUR s pp., v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan plačila oziroma izterjave.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2001

Z 2001/00348 IZ-7254
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 285/2001 z dne 6. 4. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00348 z dne 26. 4. 2001, odredilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemlji-
ško knjigo, poslovnih prostorov (namenje-
nih za pisarne) št. 5.1.04, 5.1.05., 5.1.06,
5.1.26 in 5.1.27., v skupni izmeri
69,55 m2, ki se nahajajo v petem nadstro-
pju TPC City v Mariboru, zgrajenem na parc.
št. 1771 v k.o. Maribor Grad, last dolžnice
Irene Duh, na podlagi prodajne pogodbe št.
135-112-255/97 z dne 14. 10. 1997,
sklenjene s prodajalcem SKB Investicijsko
podjetje d.o.o. Ljubljana in enoinpolsobne-
ga stanovanja št. 12, v izmeri 48,86 m2, ki
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se nahaja v S nadstropju stanovanjske hiše
v Mariboru na Dogoški 65 v Mariboru, zgra-
jene na parc. št. 1943/002, pripisane k vl.
št. 680, k.o. Tezno, last dolžnice, na podla-
gi prodajne pogodbe z dne 30. 12. 1998,
sklenjene s prodajalcema Janezem Krajn-
cem in Jožico Grušovnik, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v
višini 15,000.000 SIT, 6,800.000 SIT in
1,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2001

Z 2001/00427 IZ-7255
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00427 z dne
30. 5. 2001, je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju z oznako S3.4.04, v izmeri
53,15 m2, v IV. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z oznako 81, v izmeri
2,74 m2, v drugi podzemni kletni etaži s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih, napravah objekta in na zemljišču, na
katerem objekt stoji ter funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjsko poslovnega objekta Bet-
navska 3 v Mariboru, ki stoji na območju
med ulicami Gorkega na zahodu, Betnav-
ske na vzhodu in Žolgarjeve na jugu, zgraje-
nega na parc. št. 837, 836, 835, 832,
822/2, 825/2, 824/2 in 827/2, vse k.o.
Tabor, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 180 z dne 17. 4.
2001, zastavna pravica v korist upnice No-
ve kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 4,414.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2001

Z 2001/00050 IZ-6851
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00050, ki ga je dne 15. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na nepremičnini, in sicer delu
poslovne zgradbe, ležeče na parc. št.
854/96, prej 854/2, vpisani v vl. št. 1954,
k.o. Nova Gorica, v izmeri 264 m2, v legi,
razmejitvi in izmeri, ki je razvidna iz grafične
priloge cenitve, ki je sestavni del kupopro-
dajne pogodbe, ki jo je dolžnik pridobil na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
v obliki notarskega zapisa opr. št. SV
859/99 z dne 3. 9. 1999 notarke Eve Lu-
čovnik iz Nove Gorice, od prodajalca Meblo
Pohištvo Nova Gorica, d.o.o., ki je last dol-
žnika, zastavna pravica v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Področje No-
va Gorica, Kidričeva 11, Nova Gorica, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2001

Z 2001/00037 IZ-6852
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00037, ki ga je dne 10. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 9,
ki se nahaja v 3. nadstropju desno južno, v
desnem stopnišču stanovanjskega bloka v
Novi Gorici, Kidričeva 18, stoječega na
parc. št. 670/2, k.o. Nova Gorica, s pripa-

dajočo kletjo in pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in zem-
ljišču stavbe, ki jih je zastavitelj pridobil na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 7.
1996, sklenjene s prodajalko Blažič Adrija-
no iz Nove Gorice, ki je last zastavitelja Be-
nefit International, d.o.o., MMP Vrtojba, Ob-
jekt C1, zastavna pravica v korist upnice
Banke Vipa, d.d., Erjavčeva 2, Nova Gori-
ca, za zavarovanje denarne terjatve v višini
45,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2001

Z 2001/00030 IZ-6853
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00030, ki ga je dne 10. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritli-
čju objekta B-8/1, na območju MMP Vrtoj-
ba, s parcelno št. 1171/2, vpisani pri z.k.
vložku E-5, v B-5 listu, k.o. Vrtojba, name-
njene za skladiščno dejavnost, in sicer 6 ele-
mentov skladišča od osi V do S, v izmeri
1.080 m2, označene v etažnem načrtu s št.
4 c in obkroženo z zeleno barvo, s trajno
pravico uporabe zemljišča in skupnih delov
stavbe, ki jih je dolžnik pridobil na podlagi
pogodbe o prodaji dela skladiščnih prosto-
rov v objektu B-8/1 na MMP Vrtojba z dne
12. 10. 2000, overjene pri notarki Zdenki
Gustinčič v Novi Gorici pod OV 3854/2000,
dne 27. 12. 2000, sklenjene s prodajalcem
Primorje export, p.o., Nova Gorica, v steča-
ju, ki je last dolžnika, zastavna pravica v ko-
rist upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 54,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 5. 2001

Z 2001/00023 IZ-6854
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00023, ki ga je dne 15. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na nepremičnini, in sicer na
trisobnem stanovanju št. N-5-2 SK, s pripa-
dajočo kletjo in balkonom, v skupni izmeri
73,82 m2, v prvem nadstropju stanovanj-
skega objekta v Mirnu 125/b, stoječega na
parc. št. 951/1, 951/2, 958/3, 958/5 in
639/3, vse k.o. Miren, s pravico soupora-
be funkcionalnega zemljišča ter skupnih po-
vršin, prostorov in naprav, ki služijo objektu
kot celoti, ki sta ga dolžnik in zastavitelj
pridobila na podlagi prodajne pogodbe z
dne 9. 11. 2000, sklenjene v obliki notar-
skega zapisa z dne 23. 11. 2000, opr. št.
SV 529/2000, notarke Zdenke Gustinčič iz
Nove Gorice od prodajalca Aluminij Montal,
d.d., Komen, ki je last dolžnika in zastavite-
lja, vsakega do 1/2, zastavna pravica v ko-
rist upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11,
Nova Gorica, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 5. 2001

Z 2001/00056 IZ-6855
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00056, ki ga je dne 15. 5. 2001

izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici, je bila
ustanovljena na nepremičninah, in sicer tri-
sobnem stanovanju št. 24, v izmeri
78,45 m2, v II. nadstropju stanovanjske hi-
še v Šempetru pri Gorici, Ul. Ivana Suliča
10/c, s kletjo št. 27, v izmeri 2,81 m2,
stoječe na parceli št. 114/21, k.o. Šempe-
ter, s solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču, ki ga sta dolžnik in zastavi-
telj pridobila na podlagi prodajne pogodbe
z dne 22. 3. 2001, sklenjene s prodajal-
cem Doplihar Jožefom, Ulica Ivana Suliča
10/c, Šempeter pri Gorici, ki je last dolžni-
ka in zastavitelja, vsakega do 1/2, zastavna
pravica v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Področje Nova Gorica, Kidri-
čeva 11, Nova Gorica, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 5. 2001

Z 01/00020 IZ-7236
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi za-

varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper in dolžni-
ce Barbare Inocente, Vojkova 19, Postoj-
na, zaradi ustanovitve zastavne pravice, na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve, sklenjenega pri notarju Darku Jer-
šetu iz Postojne, pod št. SV 203/01 z dne
21. 5. 2001 in sklepa tega sodišča, opr. št.
Z 01/00020 z dne 29. 5. 2001, objavlja
rubežni zapisnik, sestavljen na naroku pred
Okrajnim sodiščem v Postojni, dne 29. 5.
2001.

V korist izvršljive terjatve upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, se zaz-
namuje rubež na nepremičnini, ki ni vknjiže-
na v zemljiški knjigi, na dvosobnem stano-
vanju št. 2, v prvem nadstropju stanovanj-
skega bloka v Postojni, Vojkova 19, ki stoji
na parceli št. 553 vpisani pri vl. št. 1633,
k.o. Postojna in na poslovnem prostoru –
opuščeni gostinski lokal Paradiso v neto
izmeri 202,85 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju poslovne stavbe Tržaška cesta
9, Postojna, slaščičarne v neto izmeri
56,61 m2, ki se nahaja v pritličju iste po-
slovne stavbe, stoječe na parceli št. 147/3,
vpisane pri vl. št. 2275, k.o. Postojna in
idealnega solastninskega deleža na skupnih
prostorih.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 29. 5. 2001

Z 01/00018 IZ-7237
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi za-

varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper in dolžni-
ce Barbare Inocente, Vojkova 19, Postoj-
na, zaradi ustanovitve zastavne pravice na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve, sklenjenega pri notarju Darku Jer-
šetu iz Postojne, pod št. SV 182/01 z dne
11. 5. 2001 in sklepa tega sodišča opr. št.
Z 01/00018 z dne 29. 5. 2001 objavlja
rubežni zapisnik, sestavljen na naroku pred
Okrajnim sodiščem v Postojni, dne 29. 5.
2001.

V korist izvršljive terjatve upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, se zaz-
namuje rubež na nepremičnini, ki ni vknjiže-
na v zemljiški knjigi, na dvosobnem stano-
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vanju št. 2, v prvem nadstropju stanovanj-
skega bloka v Postojni, Vojkova 19, ki stoji
na parceli št. 553, vpisani pri vl. št. 1633,
k.o. Postojna in na poslovnem prostoru –
opuščeni gostinski lokal Paradiso v neto
izmeri 202,85 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju poslovne stavbe Tržaška cesta
9, Postojna, slaščičarne v neto izmeri
56,61 m2, ki se nahaja v pritličju iste po-
slovne stavbe, stoječe na parceli št. 147/3,
vpisane pri vl. št. 2275, k.o. Postojna in
idealnega solastninskega deleža na skupnih
prostorih.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 29. 5. 2001

II R 415/99 IZ-5471
Na podlagi navedenega notarskega za-

pisa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Raiffeisenbank Feldkirchen Kalsdorf iz
Avstrije do dolžnice dr. Praničevič-Mudnič
Tugomire, roj. 1. 10. 1950, Volkmerjeva
cesta št. 27, Ptuj, v višini 700.000 ATS s
pp, kar predstavlja protivrednost
10,000.000 SIT, odmerjeno zaradi sodnih
taks, na podlagi kreditne pogodbe z dne
28. 6. 1999, sklenjene med upnikom in
dolžnico se dovoli in odreja popis stvari v
korist upnika, ki so last dolžnice, in sicer
poslovni prostor v severo-vzhodnem delu
stavbe na naslovu Potrčeva cesta št. 2, Ptuj,
ki je v etažnem načrtu št. EP2/1999, ozna-
čen kot poslovni prostor št. N5, pridoblje-
nega s kupno pogodbo z dne 6. 10. 1999,
sklenjeno med Ljerko Zupanič, Gregorjem
Dragom Zupanič, Cvetlano Klinger in Igor-
jem Zupanič kot prodajalci ter dolžnico kot
kupko, v velikosti 92,45 m2, ki stoji na parc.
št. 1436/1 pripisani k vl. št. 2529, k.o.
Ptuj.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na navedenem poslovnem prostoru.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 20. 12. 1999

In 2001/00013 IZ-7265
Na podlagi pravnomočnega in izvršljive-

ga notarskega zapisa notarke Sonje Kralj,
opr. št. SV 994-98 z dne 29. 10. 1998 in
sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj Grad-
cu, opr. št. R 189/98 z dne 15. 3. 1999,
se opravi v korist upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, 2505
Maribor in v breme dolžnikov Čevnik Irene
in Čevnik Vinka, Trg 4. julija 26, Dravograd,
rubež s popisom nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja, ki
je v lasti dolžnikov Čevnik Irene in Čevnik
Vinka – vsakega do 1/2, številka 2, v sku-
pni izmeri 60,86 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjske zgradbe v Dravo-
gradu, na naslovu Trg 4. julija 26, zgrajene
na parc. št. 583, pripisani k vložni št. 456,
k.o. Dravograd, pridobljenega na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja z dne 19. 11. 1992, sklenjene med
prodajalko Tekstilno industrijo Otiški vrh in
kupcema Čevnik Vinkom in Čevnik Ireno,
Trg 4. julija 26, Dravograd.

Ta rubež ima pomen zaznambe izvršbe v
zemljiški knjigi in je razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 5. 2001

Z 2001/00060 IZ-6453
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00060, ki ga je dne 17. 5. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena s popisom, in sicer na ne-
premičnini, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi,
poslovnih prostorih, stoječih na parc. št.
480, k.o. Slovenj Gradec, ki sestojijo iz
točilnice v izmeri 21,20 m2, hodnika v izme-
ri 2,50 m2 WC v izmeri 1,40 m2, shrambe v
izmeri 6,20 m2, kuhinje v izmeri 16,03 m2,
predprostora v izmeri 1,36 m2, WC v izmeri
1,36 m2, garderobe v izmeri 5,31 m2, tuša
v izmeri 1,36 m2, skladišča – manipulacij-
skega hodnika v izmeri 26,78 m2, prostora
za sanitarije v izmeri 9,75 m2, skladišča –
hladilniki v izmeri 13,86 m2, predprostora v
izmeri 5,31 m2, embalaže v izmeri 9,56 m2

in znašajo skupno 121,98 m2, ki je last
dolžnika in zastavitelja Fast Food, Jeromel
Mirko, s.p., MŠ 5437-191, Poštna ulica,
Slovenj Gradec, do celote, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe, sklenjene dne 30.
12. 1998, med prodajalcem Kompas Hote-
li, d.d., Slovenj Gradec, Glavni trg 43, Slo-
venj Gradec in kupcem Fast Food, Jeromel
Mirko, s. p. Poštna ulica, Slovenj Gradec,
zastavna pravica v korist upnice Probanke,
d.d., Gosposka 23, Maribor, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 1,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 5. 2001

In 34/2000 IZ-4481
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodi-

šča, opr. št. In 34/2000 z dne 3. 4. 2001,
je bil dne 8. 5. 2001 opravljen v korist
upnice Ulčnik Melanije, Slomškova 7a, Slo-
venske Konjice, ki jo zastopa odvetnik Mar-
jan Aleksić iz Rogaške Slatine, rubež nepre-
mičnine – dvoinpolsobnega stanovanja št.
11, ki meri skupno 59,19 m2 in ki se nahaja
v II. nadstropju večstanovanjskega bloka na
naslovu Slomškova 5a, Slovenske Konjice,
ki stoji na parceli št. 232/3 in 232/4, obe
k.o. Slovenske Konjice, last dolžnika Le-
dnik Franca, Slomškova 5a, Slovenske Ko-
njice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 8. 5. 2001

Z 13/2001 IZ-6856
Na podlagi sklepa o zavarovanju, opr. št.

Z 13/2001-5, ki ga je dne 27. 3. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Trebnjem, je bila
ustanovljena zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Domžale d.d., bančne skupine
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska  62,
Domžale, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v višini 9,000.000 SIT s pripadki na
stanovanju št. 3, 1. nadstropje, v stanovanj-
ski hiši vl. št. 519, k.o. Trebnje, parc. št.
241/1, v skupni izmeri 47,97 m2, ki se
nahaja na naslovu Rimska cesta 7a, Treb-
nje, ki je v lasti zastaviteljice Melite Fišter na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-186/91-3 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med Republiko Slovenijo,
Skupščino Občine Trebnje kot prodajalko
in Majer Tomažem, Rimska c. 7a, Trebnje,
kot kupcem, aneksa h kupoprodajni pogod-
bi o prodaji stanovanja št. 362-186/91-3 z

dne 18. 11. 1991, sklenjenega med Obči-
no Trebnje in Melito Fišter, dne 2. 3. 2001,
št. 36003/05/2000 in sporazuma o delitvi
skupnega premoženja, sklenjenega med
Majer, sedaj Fišter Melito in Majer Toma-
žem z dne 12. 2. 1999 ter pripadajočim
notarskim zapisom opr. št. Sv 38/99 z dne
16. 2. 1999.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 28. 5. 2001

Z 238/2000 IZ-6443
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2,
do dolžnika Chic d.o.o., Polzela 176, Polze-
la, je bila po sklepu naslovnega sodišča opr.
št. Z 238/2000 z dne 20. 2. 2001, za zava-
rovanje denarne terjatve upnice do dolžnika v
višini 30,000.000 SIT s pripadki, v korist upni-
ce ustanovljena zastavna pravica na:

– trgovskem lokalu v skupni izmeri
124,80 m2, ki leži v pritličju in kletni etaži
poslovno stanovanjskega objekta na naslo-
vu Šaleška 18, Velenje, katerega lastnica je
do celote zastaviteljica Irena Terglav, Polze-
la 176, Polzela, na podalgi kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 5. 1995, sklenjene med
prodajalcem Utok d.d. Kamnik v stečaju in
zastaviteljico kot kupcem;

– poslovnem prostoru v skupni izmeri
36,31 m2, ki leži prav tako v pritličju poslov-
no stanovanjskega objekta na naslovu Šale-
ška 18, Velenje, katerega lastnica je zasta-
viteljica Irena Terglav, Polzela 176, Polzela,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 5.
1996, sklenjene med prodajalcem Era d.d.
Velenje in zastaviteljico kot kupcem.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 5. 2001

Amortizacije

N 22/2001 AM-6870
Na predlog Jakelj Ivana Romana, Efenko-

va 28, Velenje, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vrednostnih
listin, in sicer začasnice št.0000579 z dne
15. 9. 1995, za 1.189 delnic nominalne
vrednosti, za vsako 1.000 SIT v skupni vre-
dnosti 189.000 SIT, ki jo je izdala delniška
družba Cetis graf, d.d., Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 11. 5. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 491/2000 IZ-4494
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem

sodniku Matjažu Kučiču, v izvršilni zadevi upni-
ka Si Mobil Telekomunikacijske storitve, d.d.,
Ljubljana, po odv. Branku Lipovcu iz Kranja,
zoper dolžnika Gorazda Kozmusa, Florjanska
116, Sevnica, zaradi izterjave 648.935 SIT,
dne 19. 4. 2001 sklenilo:
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na podlagi določbe 5. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku v povezavi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Gorazdu
Kozmusu, Florjanska ulica 116, Sevnica,
postavi začasni zastopnik Zdravko Grobo-
ljšek, odvetnik iz Sevnice, ki bo zastopal
dolžnika v izvršilni zadevi tega sodišča, opr.
št. I 491/2000, vse dokler dolžnik ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 19. 4. 2001

Ig 186/2000 SR-6865
Okrajno sodišče v Trebnjem je v izvršilni

zadevi upnice Novotehna, trgovina in stori-
tve, d.d., Kočevarjeva 7, Novo mesto, ki ga
zastopa odv. Anton Šporar iz Novega me-
sta, zoper dolžnika Ojstršek Tomaža s.p.,
PO-JO, Jurčičeva 21, Trebnje, ki ga zasto-
pa odv. Janez Žura iz Trebnjega, zaradi iz-
terjave 5,339.783,20 SIT s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku, v zvezi z določi-
lom 15. člena Zakona o izvršbi in zavarova-
nju sklenilo:

dolžniku Ojstršek Tomažu, Jurčičeva 21,
Trebnje, se postavi začasni zastopnik odv.
Janez Žura iz Trebnjega.

Postavitev začasnega zastopnika se ob-
javi tudi na sodni deski sodišča.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 28. 2. 2001

Oklici dedičem

D 866/2000 OD-4270
Dne 21. 10. 2000 je umrl Krofl Jože,

nazadnje stan. Celje, Na zelenici 6.
Sodišče poziva vse, ki mislijo, da bi prišli

v poštev kot dediči po pokojnem Krofl Jože-
fu, da se v roku enega leta od objave oklica
priglasijo podpisanemu sodišču.

Po preteku tega roka bo sodišče zapu-
ščinski postopek nadaljevalo in ga zaključi-
lo glede na znana dejstva.

Okrajno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2001

D 30/99 OD-6874
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju teče za-

puščinski postopek po dne 16. 12. 1998
umrlem Rapaić Slavku, roj. 16. 8. 1926, iz
Ptuja, Kvedrova ul. št. 1.

Kot dedinja pride v poštev sestra Rapaić
Desa, z zadnjim znanim naslovom Bački
Brestovac, Ul. Srđana Uzelca 57, pošta
Bački Brestovac.

Ker sodišče ne razpolaga z njenim na-
slovom, jo pozivamo, da se v roku enega
leta od objave oklica v Uradnem listu RS,
zglasi pri tem sodišču ali sporoči svoj na-
slov, ker bo sodišče sicer opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi izjave postav-
ljenega skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 18. 5. 2001

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 3163/2000 Rg-6461

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

družba ITALMANUBRI, posredništvo in
trgovina d.o.o. Koper, Ferrarska ulica
14, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodi-
šču pod vložno št. 1/4891/00, preneha po
skrajšanem postopku, po sklepu družbeni-
ka z dne 25. 7. 2000.

Družbenik Iztok Viler iz Ankarana, Jadran-
ska cesta 60, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela za-
poslenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja oziro-
ma direktorja Iztoka Vilerja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2001

KRANJ

Srg 2807/2000 Rg-4473
Družba IRIDIJA, trgovina, zastopanje,

posredovanje, d.o.o., s sedežem v Češ-
njici 48 D, Železniki, vpisana na reg. vl. št.
1/6433/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Šturm Iztok, Češnjica 23, Železniki; Pajntar
Igor, Podbrdo 6 H, Podbrdo; Blaznik Alek-
sander, Na plavžu 52, Železniki; Vesnić
Lojd, Slovenska cesta 28, Ljubljana in Ves-
nić Vejlor, Čargova ulica 4, Kanal.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 5. 2001

LJUBLJANA

Srg 4738/2001 Rg-4305
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-

Sodni register
vpisi po ZGD

šče na predlog Furlan d.o.o., Dolenjska ce-
sta 451, Škofljica, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Furlan d.o.o., Dolenjska ce-
sta 451, Škofljica, objavlja sklep:

FURLAN d.o.o., Dolenjska cesta 451,
Škofljica, reg. št. vl. 1/09534/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 26. 3. 2001.

Vse obveznosti družbe so poplačane ter
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja in družbenika sta Furlan Da-
vorin, Dolenjska cesta 451, Škofljica in Fur-
lan Franc, Seča 130, Piran, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila vseh morebitnih ostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na Furlan Davorina ter Furlan Franca, v ra-
zmerju poslovnih deležev, ki jih imata.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 4. 2001

Srg 6075/2001 Rg-4466
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

notarke Majde Lokošek iz Domžal, Kolod-
vorska 6, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe DAK, gradbeništvo, trgovina in turi-
zem, d.o.o., Prevoje 134, Lukovica, objav-
lja sklep:

družba DAK, gradbeništvo, trgovina in
turizem, d.o.o., Prevoje 134, Lukovica,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 13. 4. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z zaposlenimi delavci.

Ustanovitelj je Kastelic Danilo, Prevoje
134, Lukovica, z ustanovitvenim kapitalom
1,608.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti Kastelic Danila.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2001

Srg 1004/2000 Rg-6219
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe Miles Consulting,
Knjigovodstvo, računovodstvo, k.d., Zoiso-
va 8, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Miles Consulting, Knjigovod-
stvo, računovodstvo, k.d., Zoisova 8, Ljub-
ljana, objavlja sklep:
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družba Miles Consulting, Knjigovod-
stvo, računovodstvo, k.d., Zoisova 8, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 5. 1. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Komplementar Keith-Charles Miles in ko-
manditist Matija Hočevar solidarno prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe v celoti prevzameta
družbenika, in sicer komplementar Ke-
ith-Charles Miles prevzame 90% in komandi-
tist Matija Hočevar 10% premoženja družbe.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2000

Srg 7776/2001 Rg-7272
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe DUMA d.o.o., Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe DUMA
d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:

Družba DUMA d.o.o., Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 16. 5. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mally Duša, Potrčeva 2,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 793.050
SIT in Mally Janez, Potrčeva 2, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 761.950 SIT, ki pre-
vzemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital in vse premo-
ženje prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2001

Srg 7758/2001 Rg-7273
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog družbe VENIJA - WEITH k.d.,
Domžale, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe VENIJA - WEITH k. d., Domžale, ob-
javlja sklep:

Družba VENIJA - WEITH, k.d., Domžale,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 5. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Weith Zorina, Ljubljanska
c. 80A, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
1.000 SIT in Milčinski Helena, Mirje 9, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital in vse premo-
ženje prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2001

NOVA GORICA

Srg 780/2001 Rg-7270
Družba ROVAN, Inštalacije in ključavni-

čarstvo d.o.o., Podkraj,  s sedežem Pod-
kraj 15, Col, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-02241-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 4. 5.
2001.

Ustanovitelj družbe je Silvester Rovan, sta-
nujoč Podkraj 15, Col, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz so-
dnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po skraj-
šanem postopku je dopusten ugovor v roku
15 dni od objave, sicer bo sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru
odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prene-
hanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 5. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Ajdišek Milan, Rimska cesta 3, Trebnje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 057-0498/95, izdan
dne 29. 11. 1994. gnu-57826

Bališ Jože, Zg. Senica 10, Medvode, prigla-
sitveni list, opravilna št. 27-1466/94, matična
št. 5406051, izdan dne 23. 12. 1994.
gne-58042

Cener Saša, Srgaši 43, Šmarje, priglasitveni
list, opravilna št. 17/II/3-1998/96, izdan dne
1. 2. 1996. gnw-57999

Dorčič Zvonko, Dunajska cesta 43, Ljublja-
na, obrtno dovoljenje, št. 37043. gnr-57729

Gavez Anton s.p., Dalmatinska 42, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2368/94.
gnv-57525

Habič Vinko, Besnica 14, Ljubljana, priglasi-
tveni list, opravilna št. matična št. 5785886.
gnu-58001

Odar Edi, Stara Fužina 120, Bohinjsko Jeze-
ro, priglasitveni list, opravilna št. 44-2130/98,
izdan dne 1. 1. 1999. gnk-57961

Prodan Liljana s.p., Cenfin, Dolina 3, Izola
- Isola, priglasitveni list, opravilna št.
040-0719/95, matična št. 5161549.
gnk-57786

Rabič Marjana, Meljska cesta 9, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 0640919/94,
izdan dne 23. 5. 1994. gnm-57959

Rus Roman s.p., Kamnik pod Krimom 40,
Preserje, priglasitveni list, opravilna št.
28-0601/94, matična št. 5950944, izdan
dne 16. 5. 1994. gnz-57771

Španbauer Bogdan, Kovaška cesta 17, Lo-
vrenc na Pohorju, obrtno dovoljenje, št.
066315/1044/01-78/1999, izdano dne 5.
7. 1999. gnn-57508

Štrukelj Ivan Branko s.p., Cenchart, Doli-
na 3, Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna
št. 040-0718/95, matična št. 5881068.
gnj-57787

Verbič Ida, Brod 6, Logatec, obrtno dovo-
ljenje, št. 006271, izdano dne 6. 3. 1995 pri
Obrtni zbornici Slovenije. gni-58038

Vukojević Željko, Pot v Zeleni gaj 25/a,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
056122/2729/01-36/1998, izdana dne 4.
3. 1998. gng-57990

Žvab Primož, Vodnikova cesta 6, Bohinj-
ska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
44-1067/94. gnu-57776

Potne listine

Ahlin Franc, Dunajska 291, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 205945. gnt-58102

Arandjus Marijo, Kovinarska 20, Kamnik,
potni list, št. BA 588205, izdala UE Kamnik.
gnp-58106

Balažalorsky Varja, Ulica Goce Delčeva 1,
Ljubljana, potni list, št. BA 627080, izdala UE
Ljubljana. gnt-57977

Barut Boštjan, Cesta Andreja Bitenca 112,
Ljubljana, potni list, št. BA 948932, izdala UE
Ljubljana. gnz-57996

Belak Karmen, Banovci 22, Veržej, potni
list, št. BA 354701, izdala UE Ljutomer.
gno-57957

Blažič Anton, Geršakova ulica 33, Mari-
bor, potni list, št. CA 1864. gnr-57879

Bračko Srečko, Bistriška cesta 68, Poljča-
ne, potni list, št. AA 543950. gno-57557

Breznik Drago, Levstikova cesta 35, Dom-
žale, potni list, št. BA 669672, izdala UE Dom-
žale. gnr-58129

Cvijetinović Dušica, Skojevska ulica 18,
Ljubljana-Polje, potni list, št. BA 197331, iz-
dala UE Ljubljana. gnz-57846

Čobec Robert, Ulica bratov Vošnjakov 17,
Celje, potni list, št. AA 5943. gnp-57756

Čuk Danica, Peričeva ulica 27, Ljubljana,
potni list, št. AA 890145, izdala UE Ljubljana.
gnz-57821

Čuk Sandra, Peričeva ulica 27, Ljubljana,
potni list, št. CA 35718, izdala UE Ljubljana.
gny-57822

Divjak Boris, Ul.Jana Husa 34, Ljubljana,
potni list, št. BA 665742, izdala UE Ljubljana.
gnj-57612

Dominik Ivan, Strmeckijeva 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 449697, izdala UE Ljubljana.
gnt-58127

Drakšić Damjan, Na zelenici 18, Prebold,
potni list, št. BA 960587. gnp-58031

Fon Vanja, Peričeva ulica 27, Ljubljana,
potni list, št. BA 688203, izdala UE Ljubljana.
gnx-57823

Gajanović Dalibor, Ul. svobode 20, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 762420, izdala UE
Piran. gnd-57718
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Glavič Aleš, Ivana Regenta 19, Izola - Isola,
potni list, št. BA 574200, izdala UE Izola.
gny-57547

Godina Lili, Marezige 24, Marezige, potni
list, št. BA 224520. gnh-57939

Grabnar Jožef, Čopova 3, Žalec, potni list,
št. AA 666481. gnu-57551

Gračnar Anton, Dole 45, Šentjur, potni list,
št. BA 510741, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-58026

Grahek Špela, Ljubljanska 26, Bled, potni
list, št. BA 567994. gnt-57752

Hace Magdalena, Gallusova ulica 2, Piran -
Pirano, potni list, št. BA 764095, izdala UE Pi-
ran. gnb-57745

Hlede Matejka, Cankarjeva 28, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 80787,
izdala UE Nova Gorica. gnn-57733

Hojnik Katja, Gotovlje 106/c, Žalec, potni
list, št. BA 668441. gny-58097

Hota Darja, Bratov Greifov 26, Maribor, pot-
ni list, št. BA 40388. gni-57913

Ivanič Bojan, Maistrova 10, Ljubljana, potni
list, št. BA 59302. gni-57688

Janhuba Božo, Vrtača 7/a, Ljubljana, potni
list, št. BA 455204, izdala UE Ljubljana.
gne-57917

Jasenc Boštjan, Martina Krpana ulica 24,
Ljubljana, potni list, št. BA 187619, izdala UE
Ljubljana. gng-57965

Jejčič Valter, Cankarjeva 84, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 80919, izdala
UE Nova Gorica. gnk-58086

Jeras Irena, Rozmanova 15, Koper - Capo-
distria, potni list, št. AA 632610. gne-57842

Jeromelj Uršula, Kotlje 103, Kotlje, potni list,
št. BA 422030, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-58077

Kastelic Metka, Ob dolenjski železnici 150,
Ljubljana, potni list, št. BA 558433, izdala UE
Ljubljana. gnm-57659

Kekec Štefan, Zg. Porčič 115, Sv.trojica v
Slov.goricah, potni list, št. BA 297906.
gny-57951

Kete Janez, Lavričeva 71, Ajdovščina, potni
list, št. AA 220809, izdala UE Ajdovščina.
gnm-57734

Knehtl Rok, Trebinjska ulica 4, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 884681, izdala UE Ljubljana.
gnz-57896

Koder Marjan, Bodošče 3, Bled, potni list,
št. BA 881963. gnu-57651

Kolar Vincenc, Ulica Pohorskega odreda 1,
Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 286036.
gnd-57668

Konkolič Damijan, Tržna ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 451221, izdala UE Ljubljana.
gnd-57793

Kovačević Živana, Milčinskega 68, Ljublja-
na, potni list, št. AA 274123, izdala UE Ljublja-
na. gnk-57486

Kožar Safeta, Pot 27. julija 3, Kamnik, potni
list, št. CA 4929, izdala UE Kamnik. gnm-57888

Križnik Andrej, Brilejeva ulica 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 319648, izdala UE Ljubljana.
gnx-57698

Kuzmanović Jugoslav, V dolini 41, Ljubljana,
potni list, št. BA 523831, izdala UE Ljubljana.
gnd-57872

Lavrenčič Božidar, Vrhpolje 148, Vipava, pot-
ni list, št. BA 77717, izdala UE Ajdovščina.
gnb-57545

Lenarčič Dejan, Borejci 45, Tišina, potni list,
št. BA 722831, izdala UE Murska Sobota.
gnn-58083

Leskovar Andrej, Glinškova ploščad 11, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 461068, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-57891

Lipič Simon, Kot 12, Lendava - Lendva, pot-
ni list, št. BA 715772, izdala UE Lendava.
gnd-58093

Lucević Mirzet, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
potni list, št. BA 899289, izdala UE Ljubljana.
gnt-57852

Markić Jernej, Ig 219/c, Ig, potni list, št. BA
558815, izdala UE Ljubljana. gnj-57687

Markovska Igor, Obrtna cesta 16, Celje, pot-
ni list, št. P00042070. gns-58032

Markovska Ivana, Obrtna cesta 16, Celje,
potni list, št. P000420069. gnj-58037

Markovska Stojanka, Obrtna cesta 16, Ce-
lje, potni list, št. P00064901. gnk-58036

Miljanović Dragan, Bernetičeva 10, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 912930.
gnx-58073

Miljanović Savo, Bernetičeva 10, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 48074. gnb-58070

Milovanović Branko, Reginčeva 2, Kranj, pot-
ni list, št. AA 67225. gnj-58112

Miović Bojan, Maistrova 34, Maribor, potni
list, št. AA 911831. gnl-57810

Mišković Tina, Vogelna 8, Ljubljana, potni
list, št. CA 35711, izdala UE Ljubljana.
gnh-57864

Mitrović Paulina, Valvazorjeva 66, Maribor,
potni list, št. BA 893337. gnj-57812

Mravljak Zoran, Cesta F. Foita 2, Velenje,
potni list, št. AA 121389. gnh-57489

Murselaj Halil, Mladinska 2, Maribor, potni
list, št. BA 699827. gng-57490

Musić David, Jakčeva 22, Novo mesto, pot-
ni list, št. BA 311033. gnk-57936

Novak Dušan, Brodarjev trg 1, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 533676, izdala UE Ljubljana.
gnb-57920

Novak Gregor, Opekarniška cesta 12, Ce-
lje, potni list, št. CA 27118. gnv-57700

Oprešnik Aleš, Glinškova ploščad 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 315846, izdala UE Ljublja-
na. gnz-57850

Pančur Erika, Medvedova 5/a, Kamnik, pot-
ni list, št. AA 760499, izdala UE Kamnik.
gne-58067

Penko Peter, Medvedova 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 560177, izdala UE Ljubljana.
gnq-58130

Pentek Maša, Jakopičeva ulica 13, Ljublja-
na, potni list, št. BA 453808, izdala UE Ljublja-
na. gnh-57989

Pernjak Željko, Silberburgstr. 141, D -
70176 Stuttgart, potni list, št. BA 160730.
gnw-58099

Peteržinek Sandi, Šalek 91, Velenje, potni
list, št. AA 900285. gnx-57673

Pintar David, Dombrava 2, Volčja Draga, pot-
ni list, št. BA 568154, izdala UE Nova Gorica.
gno-57757

Pleslić Đina, Hofwiesenstrasse 287, 8050
Zurich, Švica, potni list, št. BA 481069.
gnk-58061

Poklukar Gregor, Mlinska cesta 1, Bled, pot-
ni list, št. BA 728133. gnw-58074

Pompe Franc, Dergomaška 32, Ljubljana,
potni list, št. BA 735023, izdala UE Ljubljana.
gnh-58064

Popović Tatjana, Kriška ulica 22, Kranj, pot-
ni list, št. BA 942015. gnm-57684

Potočnik Mihael, Koprivnik 30, Sovodenj,
potni list, št. BA 215418. gnc-57869

Pravdič Dušan, Drapšinova ulica 13, Celje,
potni list, št. AA 567784. gnt-57677

Radišek Petra, Orehovo 59/a, Sevnica, pot-
ni list, št. BA 768544. gnr-58029

Ramdedović Selvina, Ižanska cesta 305,
Ljubljana, potni list, št. BA 665583, izdala UE
Ljubljana. gnf-58041

Recko Franc, Oplotniška c. 2/b, Slovenske
Konjice, potni list, št. AA 164474, izdala UE
Slovenske Konjice. gnp-57560

Ribič Vlasta, Miklavška ulica 52, Maribor,
potni list, št. BA 28373. gnt-57877

Ristić Miladin, Čanžekova 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 844711, izdala UE Ljubljana.
gnl-57785

Ritonja Marino, Betnavska cesta 79, Mari-
bor, potni list, št. BA 284128, izdala UE Mari-
bor. gne-57667

Samaluk Peter, Medno 58, Ljubljana-Šen-
tvid, potni list, št. BA 898057, izdala UE Ljublja-
na. gny-57647

Simić Mitar, Kumarjeva ulica 6, Izola - Isola,
potni list, št. AA 501209, izdala UE Izola.
gnz-57946

Smole Mitja, Hacquetova 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 771098, izdala UE Ljubljana.
gnn-58133

Spahalić Sanel, Cankarjeva 31, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 574655. gnc-57844

Stepančič Jana, Ul. Gradnikove brigade 51,
Nova Gorica, potni list, št. BA 922310, izdala
UE Nova Gorica. gnp-57731

Stojaković Zorica, Kropa 37/b, Kropa, potni
list, št. AA 688543. gni-58092

Svetek Miha, Štepanjsko nabrežje 24, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 883823, izdala UE Ljub-
ljana. gni-58063

Šemenc Alan, Cvetlična ulica 5, Nazarje, pot-
ni list, št. AA 839455, izdala UE Mozirje.
gnf-57841

Šimon Aleksander, Prečna 2, Bled, potni
list, št. BA 977029. gne-57692

Šuhel Boštjan, Kajuhova ulica 3, Laško, pot-
ni list, št. AA 185662, izdala UE Laško.
gnk-57761

Šuhel Fani, Kajuhova ulica 3, Laško, potni
list, št. BA 980290, izdala UE Laško.
gne-57542

Šulem Boris, Bulevar Mira 66, Beograd, pot-
ni list, št. AA 927208. gnl-57685

Švikart Andrejka, Cesta vstaje 30, Lovrenc
na Pohorju, potni list, št. BA 125287, izdala UE
Ruše. gnj-57562

Trampuž Irena, Orehovlje 23/d, Miren, potni
list, št. BA 149721, izdala UE Nova Gorica.
gnf-57541

Tramšek Bogomir, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 526566, izdala UE
Ljubljana. gnk-57986

Volčič Petra, Vogrsko 128, Volčja Draga,
potni list, št. BA 956462, izdala UE Nova Gori-
ca. gng-57540

Vončina Brigita, Sp. Bela 1, Preddvor, potni
list, št. BA 942210. gni-57538

Vovk Danijel, Vače 70/a, Vače, potni list, št.
BA 83625, izdala UE Litija. gns-57978

Zajc Majda, Pšata 70, Dol pri Ljubljani, potni
list, št. AA 124841, izdala UE Domžale.
gnu-57851

Zver Lea, Karlovška cesta 20, Ljubljana, pot-
ni list, št. AA 76676, izdala UE Ljubljana.
gnq-57580

Žnidaršič Tina, Mazovčeva pot 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 813129, izdala UE Ljubljana.
gnl-58085

Osebne izkaznice

Arandjus Marijo, Kovinarska 20, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 208498. gno-58107

Avsec Zvonko, Gornje Laze 2/b, Semič,
osebno izkaznico, št. 513953. gnm-57859

Barić Antun, Geršakova 33, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 723042. gnq-57905

Batistič Ana, Orehovlje 16, Miren, osebno
izkaznico, št. 331222. gnd-57543

Beganović Semka, Cesta na Poljane 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 85332.
gnp-57531

Benedejčič Lea, II. prekomorske brigade 52,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
534104. gnc-57648

Berdajs Eva, Tbilisijska ulica 98, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 487249. gnr-58054

Bobanović Željko, Hrvatini 18/d, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 163181.
gnr-57554

Boh Eva, Adamičeva 3/b, Grosuplje, oseb-
no izkaznico, št. 368013. gnu-57601
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Bračko Srečko, Bistriška cesta 68, Poljča-
ne, osebno izkaznico, št. 726260. gnp-57556

Brezar Danijel, Trg zbora odposlancev 51,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 321479.
gnt-57927

Brglez Barbara, Milčinskega ulica 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 631314. gnq-57755

Brložnik Bogomira, Gregorčičeva 3/a, Bre-
žice, osebno izkaznico, št. 262948. gnd-57568

Bugarski Miroslav, Čopova 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 308222. gnd-57993

Buh Jože, Črni vrh 25, Polhov Gradec, oseb-
no izkaznico, št. 547351. gnb-58020

Cerar Ana Ines, Teslova 24, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 808965. gnh-57814

Cigoj Danilo, Malovše 9, Črniče, osebno iz-
kaznico, št. 455928. gni-57967

Coretti Oblak Ljudmila, Na jami 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 101559. gnn-57683

Čadež Urška, Dolenja Dobrava 1/a, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 323180. gnh-57564

Čuk Danica, Peričeva ulica 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 260920. gnb-57820

Debeljak Marija, Dvorska vas 41, Velike La-
šče, osebno izkaznico, št. 177878. gnw-57824

Dekleva Ivana, Kajuhova ulica 14, Postojna,
osebno izkaznico, št. 692031. gne-58017

Dekleva Samo, Trubarjeva 85, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 444305. gnd-58072

Dolinar Aljaš, Otona Župančiča 48, Idrija,
osebno izkaznico, št. 302517. gns-57703

Dolinšek Marjan, Zalog pri Škofljici 2, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 204654. gnd-58118

Dolžan Peter, Deskle, Zalog 4, Anhovo,
osebno izkaznico, št. 253293. gnm-57838

Ferlin Peter, Spodnja Rečica 31, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 279129.
gnx-57548

Frančišek Marinič, Dolena 9, Ptujska Gora,
osebno izkaznico, št. 715562. gni-58088

Globokar Pavla, Klečet 4, Žužemberk, oseb-
no izkaznico, št. 533557. gni-57988

Golenač Daniel, Obala 120, Portorož - Por-
torose, osebno izkaznico, št. 564227.
gnf-57716

Goričanec Cvetka, Maroltova 9, Maribor,
osebno izkaznico, št. 477780. gns-57678

Gornjak Aleksander, Ljubljanska ulica 19/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 178630.
gnw-57753

Gračner Daniela, Cesta oktobrske revolucije
20, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 123898.
gnk-57861

Grahli Anton, Ulica Janka Uršiča 3, Kobarid,
osebno izkaznico, št. 138208. gnj-57937

Gulič Sašo, Tovarniška 12, Logatec, oseb-
no izkaznico, št. 770708. gnc-58044

Hinič Marija, Glinškova ploščad 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 278756. gne-57742

Hodnik Urška, Velike Malence 40, Krška vas,
osebno izkaznico, št. 226624. gnq-57680

Hrabar Vinko, Runkova 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 45853. gnb-58045

Ilešič Elizabeta, Bohova 1, Hoče, osebno
izkaznico, št. 7021. gnp-57681

Ivančev Šime, Jakčeva 23, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 22873. gnv-57825

Ivanković Mile, Seliškarjeva ulica 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 615730. gnr-57754

Jakša Frančiška, Grablovičeva 36, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 491666. gnw-57724

Jarc Jaka, Vodovodna 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 227101. gnd-57693

Jerman Ecio, Bernetičeva 14, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 235408.
gnh-57539

Kapić Sutka, Štihova 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 531018. gnk-58111

Kastelic Silva, Smrekarjeva 22/b, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 650791. gnw-58049

Kavčič Iztok, Kržišnikova 4, Medvode, oseb-
no izkaznico, št. 246062. gnu-57876

Klopčič Borut, Proletarska cesta 16, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 42920. gnn-57533

Knehtl Rok, Trebinjska ulica 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 139602.
gnb-57895

Kocbek Ana, Samova 102, Miklavž na Drav-
skem polju, osebno izkaznico, št. 21287.
gnt-57552

Kočevar Beno, Ul. Goce Delčeva 66, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 778204.
gny-57522

Kočevar Korbar Mojca, Preglov trg 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 230172.
gnx-57898

Kolenc Jurij, Ferberjeva 21, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 387833. gnv-57875

Kolmanko Kapitan Tim, Dražgoška ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 256341.
gnb-57670

Kos Darja, Šentjurij 12, Mirna Peč, osebno
izkaznico, št. 365651. gnc-57544

Kraner Irena, Trg osvoboditve 14, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 306209.
m-1078

Krapež Danjel, Rozmanova 11, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 235285.
gnj-58087

Krasnić Saša, Kuzmičeva ulica 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 798734. gnx-57623

Krismaer Marijo, Cankarjeva 1, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 49737. gns-57853

Kuhar Ignacij, Škapinova ulica 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 346809. gnj-57712

Kuret Marko, Rimska cesta 7/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 793372. gnt-57652

Lapanović Mario, Škocjan 12, Škocjan,
osebno izkaznico, št. AH 10412 - za tujce, izda-
la UE Novo mesto. gnb-58095

Leber Milan, Golnik 21, Golnik, osebno iz-
kaznico, št. 415154. gnz-57696

Lenaršič Marija, Na Gulč 11, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 67836.
gnh-58114

Leskovar Andrej, Glinškova ploščad 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 334558.
gne-57892

Likar Franc, Jakominova 6, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 355998.
gnq-57980

Likovič Pavla, Matke 58, Prebold, osebno
izkaznico, št. 21793. gnq-58030

Ložar Janez, Videm 35/a, Dol pri Ljubljani,
osebno izkaznico, št. 565364. gnw-57799

Lučić Lazar, Betnavska 59, Maribor, osebno
izkaznico, št. 410574. gng-57865

Luk Terezija, Lipovci 92, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 136458. gne-57992

Majcen Slavko, Strma pot 7, Koper - Capo-
distria, osebno izkaznico, št. 332354.
gnr-58079

Malnar Darja, Lepovče 14, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 661484. gnh-58089

Markovska Stojanka, Obrtna cesta 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 343462.
gnr-58033

Matkovič Franc, Nova vas pri Mokricah 51,
Jesenice na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
461803. gnw-57849

Milinčić Jasmina, Industrijska cona 1, Bo-
vec, osebno izkaznico, št. 845144. gne-57717

Moser Tadej Iztok, Rimska 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 183740. gng-58090

Muzga Rok, Študljanska 38/a, Domžale,
osebno izkaznico, št. 361624. gns-57728

Narat Barbara, Tovsto 3/b, Laško, osebno
izkaznico, št. 228678. gnk-57836

Pavlin Boštjan, Jagodje, Strma pot 24, Izola -
Isola, osebno izkaznico, št. 146238.
gnx-57848

Pelc Rudolf, Kebetova 23, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 30203. gno-57857

Petkovšek Sašo, Soteska pri Moravčah 5,
Moravče, osebno izkaznico, št. 295128.
gnd-57743

Petrič Gregor, Slap 54/a, Vipava, osebno
izkaznico, št. 283492. gnu-58076

Pezdir Alojzij, Ob gozdu 12, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 163124.
gng-57840

Posega Marija Ivanka, Ulica Luize Pesjakove
13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 820645.
gnd-58068

Potrata Andrej, Šmarje 112, Šmarje, oseb-
no izkaznico, št. 71462. gng-57940

Prah Primož, Brezovec pri Rogatcu 12, Ro-
gatec, osebno izkaznico, št. 681733.
gnc-58069

Prodanović Stanislav, Milčinskega 14, Celje,
osebno izkaznico, št. 123199. gnb-57970

Pušnik Bogdan, Na gaju 20, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 711766. gnz-58096

Rajer Jožefa, Jemčeva cesta 42, Trzin, oseb-
no izkaznico, št. 672134. gnu-57751

Raner Genovefa, Plintovec 47, Zgornja Kun-
gota, osebno izkaznico, št. 37328. m-1062

Rehberger Peter, Nova vas 12, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 613986. gnq-57555

Remec Danilo, Oševljek 9/b, Renče, oseb-
no izkaznico, št. 623696. gnp-58081

Repovž Leon, Kovačeva 6, Maribor, osebno
izkaznico, št. 477937. gnb-57570

Ribič Ivana, Preglov trg 13, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 508846. gnc-57494

Rode Irena, Pod lipami 80, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 824589. gnq-58055

Rupnik Potokar Maja, Lanišče 4, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 469027. gny-57772

Samaluk Peter, Medno 58, Ljubljana-Šen-
tvid, osebno izkaznico, št. 20835. gnz-57646

Seitl Paula, Sejmišče 8, Mislinja, osebno iz-
kaznico, št. 685633. gnz-57546

Sekač Aleš, Rašica 26, Ljubljana Šmartno,
osebno izkaznico, št. 217176. gnk-57561

Skvarča Toni, Nova vas 61, Nova Vas, oseb-
no izkaznico, št. 628804. gnr-57654

Slak Anton, Postaja 24, Mirna Peč, osebno
izkaznico, št. 445412. gnn-57958

Slana Urška, Ob potoku 33, Slovenska Bis-
trica, osebno izkaznico, št. 530023. gnr-57804

Slaviček Sašo Marko, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 105836.
gng-57890

Stajnko Branko, Polana 32, Hoče, osebno
izkaznico, št. 270389. gnv-57550

Stopar Jožef, Ustje 15/b, Ajdovščina, oseb-
no izkaznico, št. 143260. gnv-57500

Štimec Irena, Kolodvorska 19, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 649363. gnq-57930

Švarc Matej, Tuga Vidmarja 4, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 249585. gnb-57924

Tavčar Tine, Godnje 22, Dutovlje, osebno
izkaznico, št. 387131. gnq-58080

Tomše Andreja, Mlaka 41, Stara Cerkev,
osebno izkaznico, št. 11161. gnl-57710

Tratnik Stanka, Na zelenici 10, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 156847. gnz-57496

Trček Beno, Smrečje 13, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 228112. gny-57747

Trošt Silvester, Ulica Bazoviške brigade 8,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 164049.
gnh-57839

Turk Miloš, Kristanova ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 59630. gne-57767

Vahen Damjan, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 274592. gni-57588

Vene Anton, Dol. Skopice 29, Krška vas,
osebno izkaznico, št. 362514. gnz-57871

Višnikar Marija, Podboršt 18/a, Komenda,
osebno izkaznico, št. 640628. gnj-57816

Volk Marina, Suhorje 40, Vremski Britof,
osebno izkaznico, št. 195342. gnw-57549

Vratanar Franc, Dergančeva ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 438914. gnl-58110

Vurušić Antun, Smlednik 31, Smlednik,
osebno izkaznico, št. 485895. gnn-57833

Zabret Ciril, Jakčeva 28, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 32630. gnp-57706

Zaletel Marjan, Tacenska cesta 142, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 311242.
gnh-58014
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Zavrtanik Suzana, Rutarjeva 10/b, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 226550.
gnz-57746

Žontar Vera, Virmaše 155, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 522629. gng-58115

Vozniška dovoljenja

Amon Greta, Olimje 24, Podčetrtek, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7217, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gns-57503

Anđelković Budimir, Pesnica 29, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11897, izdala UE Pesnica. m-1056

Bajzelj Darja, Škofjeloška cesta 72, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224478,
reg. št. 49029. gnm-58009

Banovec Marija, Kot pri Semiču 19/a, Se-
mič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5381, izdala UE Črnomelj. gnx-58023

Bedek Brigita, Naselje heroja Maroka 26,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1120951, reg. št. 11048. gny-58022

Beltram Sebastjan, Loke 22, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, reg. št. 36110, izdala UE
Nova Gorica. gnj-57512

Benedik Dolničar Majda, Vogelna ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
445891, reg. št. 116333, izdala UE Ljubljana.
gnu-58126

Benko Barbara, Ul. Štefana Kovača 18, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 35164.
gno-57507

Blažica Marjan, Delpinova 14/b, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, reg. št. 43571.
gne-57942

Bohl Andrej, Jelenče 6, Pesnica pri Maribo-
ru, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11226.
m-1108

Bokan Ernest, Dolič 102, Kuzma, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1374142, reg. št.
28438, izdala UE Murska Sobota. gni-57738

Bračko Srečko, Bistriška cesta 68, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6633,
izdala UE Slovenska Bistrica. gni-57513

Bremec Nejta, 30. divizije 19/b, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnn-57658

Breznik Drago, Levstikova cesta 35, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 781851,
reg. št. 28475, izdala UE Domžale. gns-58128

Breže Klemen, Ul. heroja Staneta 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, št. S 1444991, reg.
št. 108289, izdala UE Maribor. m-1066

Bubola Mario, Lazaretska ulica 2, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9668, izdala UE Koper. gnm-57834

Buh Jože, Črni vrh 25, Polhov Gradec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 644469,
reg. št. 47085, izdala UE Ljubljana. gnc-58019

Bunc Kristina, Obrtniška 18, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 758919, reg.
št. 28404, izdala UE Domžale. gnl-57735

Celec Ludvik, Gornji Slaveči 47, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 9808. gnu-57805

Cerar Marjan, Teslova 24, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 516463, reg.
št. 8343, izdala UE Ljubljana. gng-57815

Cikotić Mujesira, Pipanova 86, Šenčur, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1437274, reg. št. 50062, izdala UE Kranj.
gnm-58084

Cokan Aleš, Celjska 122, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15557, izda-
la UE Slovenj Gradec. gnu-57801

Cuznar Janez, Cesta maršala Tita 45, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1313878, izdala UE Jesenice. gnn-57883

Čadež Urška, Dolenja Dobrava 1/a, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28094,
izdala UE Škofja Loka. gni-57563

Čižman Alenka, Jakčeva ulica 43, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 847991,
reg. št. 99643, izdala UE Ljubljana. gnl-58135

Čolig Mirko, Štefana Kovača 45, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9097, iz-
dala UE Lendava. gnw-57699

Čopi Matej, Zavrzelno 22, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 64469, izdala UE Tolmin.
gne-57517

Črnko Marjeta, Ulica Markljevih 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1095176,
reg. št. 72652. m-1104

Čuk Danica, Peričeva ulica 27, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1367466,
reg. št. 232578, izdala UE Ljubljana.
gnc-57819

Čurin Marija, Vodranci 14, Kog, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3216, izdala UE
Ormož. gnc-57969

Deankovič Alenka, Kvedrova cesta 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
729923, reg. št. 90774, izdala UE Ljubljana.
gnw-57899

Dekleva Samo, Kočna 36, Blejska Dobrava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1250923,
izdala UE Ljubljana. gnz-58071

Delošto Stana, Polje 31, Izola - Isola, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 6327, izdala UE
Izola. gnd-57518

Dermota Vinko, Vaše 9, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 998741, reg. št.
206239. gni-57713

Dolinšek Marjan, Zalog pri Škofljici 2, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
972203, reg. št. 121089, izdala UE Ljubljana.
gne-58117

Dornik Nataša, Tesovnikova ulica 74, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1328141, reg. št. 227823, izdala UE Ljublja-
na. gnn-57858

Eržen Jana, Zg. Bitnje 93, Žabnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 639208, reg. št.
28283. gns-57528

Farazin Dejan, Klinetova 12, Maribor, potrdi-
lo o opravljenem CPP, št. 16445, izdala UE
Maribor. m-1076

Fike Mihaela, Zg. Slemen 20, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150643, reg. št. 111026. m-1054

Fikfak Severina, Vedrijan 3, Kojsko, vozni-
ško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
gnz-57721

Florjančič Herman, Gubčeva ulica 12, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1258047, reg. št. 5532, izdala UE Trebnje.
gnr-57529

Gaber Marjan, Puštal 27/a, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 12549,
izdala UE Škofja Loka. gnf-58066

Garić Igor, Ulica Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 846210,
reg. št. 197738, izdala UE Ljubljana.
gns-57903

Gašperšič Tatjana, Gotska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 415165,
reg. št. 116910, izdala UE Ljubljana.
gne-57567

Gole Franc, Kamenica 11, Krmelj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 522397, reg. št.
4677. gnt-58027

Golob Boštjan, Glinškova ploščad 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849199, reg. št. 135403, izdala UE Ljubljana.
gnf-58116

Goričan Drago, Cesta zmage 43, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BHG, št. S
534474, reg. št. 98614, izdala UE Maribor.
m-1064

Gosar Mateja, Klemenčičeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
136289, reg. št. 120006, izdala UE Ljubljana.
gnm-57534

Grabenšek Stanislav, Cesta Leona Dobrotin-
ška 20, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BCE-

FGH, reg. št. 5084, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-57837

Grahli Anton, Ul. Janka Turšiča 3, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 105715, izdala UE
Tolmin. gnc-57944

Grašič Matija, Gostičeva cesta 28, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 65380,
reg. št. 7112, izdala UE Domžale. gni-57963

Grčar Franc, Sejmiška ulica 15, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1036426,
reg. št. 29896, izdala UE Domžale. gnj-57537

Grčar Suzana, Sejmiška ulica 15, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 700337,
reg. št. 22341, izdala UE Domžale. gnk-57536

Harc Marta, Frankolovska 22, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5633, izdala
UE Pesnica. m-1087

Hauptfeld Marko, Ul. Frankolovskih žrtev 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
31350, reg. št. 1160895. gny-57572

Hodnik Urška, Velike Malence 40, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17189, izda-
la UE Brežice. gnr-57679

Jančič Kristian, Slatinski dol 2, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9622,
izdala UE Pesnica. m-1116

Janhuba Božo, Vrtača 7/a, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 229141, reg.
št. 17903, izdala UE Ljubljana. gnf-57916

Jasenc Boštjan, Martina Krpana ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1105765, reg. št. 180035, izdala UE Ljublja-
na. gnh-57964

Jelar Ksenja, Zg. Brnik 2, Cerklje na Gorenj-
skem, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1273884, reg. št. 50113, izdala UE Kranj.
gnf-57741

Juriševič Simon, Kortina 11, Pobegi, vozni-
ško dovoljenje, št. 40710. gnl-58010

Juršič Anton, Dvorjane 9/a, Spodnji Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, št. S
1278004, reg. št. 82787. m-1059

Kajbič Andrej, Kovaška 1, Spodnji Duplek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 69019,
reg. št. 93677, izdala UE Maribor. m-1115

Kalin Kante Jasmina, Ulica Matevža Velu-
ščka 1, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1029452, reg. št. 39910, izdala UE Nova
Gorica. gnd-57943

Kelaidis George, Majaronova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1490234,
reg. št. 191891, izdala UE Ljubljana.
gnz-57796

Klenovšek Mojca, Krmelj 84, Krmelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 498842, reg.
št. 2762. gnb-57845

Klopčič Borut, Proletarska cesta 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141976, reg. št. 168755, izdala UE Ljubljana.
gno-57532

Kmetec Vlado, Koroška cesta 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1139916,
reg. št. 31126, izdala UE Maribor. m-1083

Knehtl Rok, Trebinjska ulica 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1371406,
reg. št. 2356793, izdala UE Ljubljana.
gnc-57894

Kodrič Urban, Cesta na Roglo 47, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9655.
gnn-57808

Kolander Aleksander, Visoko 6/e, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1347644,
reg. št. 43074, izdala UE Kranj. gnm-57809

Kolenc Sašo, Jemčeva cesta 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 702173,
reg. št. 25419, izdala UE Domžale. gnn-57983

Končan Matjaž, Savska cesta 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078746,
reg. št. 46490, izdala UE Kranj. gnp-57656

Kornhauser Sašo, Topolovci 18, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 39260. gns-57803

Korošec Vladimir, Križevec 43, Stranice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št. 6199.
gnq-57505
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Kosi Kristina, Ljubljanska 3, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 719359, reg.
št. 31497, izdala UE Maribor. m-1077

Kotarac Mladen, Antoličičeva 1, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 877545, reg. št. 91811, izdala UE Mari-
bor. m-1102

Kovačič Mirko, Ivana Regenta 9, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 729,
izdala UE Izola. gnk-57811

Krajnc Blaž, Rabelčja vas 21, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 43066, izdala UE Ptuj.
gny-57797

Krajnik Špela, Podlubnik 160, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 25558, iz-
dala UE Škofja Loka. gnr-57829

Kralj Cirila, Bevkova ulica 34, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061452, izdala UE
Litija. gnl-57860

Kralj Peter, Ljubljanska 25, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1178150, reg.
št. 105502. m-1107

Kraner Irena, Trg osvoboditve 14, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1402597, reg. št. 5407. m-1079

Kranfogel Ksenija, Zg. Senarska 71, Sv.tro-
jica v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7303, izdala UE Maribor. m-1082

Kranjc Mario, Ul. Jelenčevih 71, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 872517,
reg. št. 104659, izdala UE Maribor. m-1092

Kremesec Boris, Samova ulica 13/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612668, reg. št. 44003, izdala UE Ljubljana.
gnk-57911

Krevs Franc, Črmošnjice pri Stopičah 4/a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 25189, izdala UE Novo mesto.
gnx-57523

Krištof Lucijan, Krmelj 38, Krmelj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1168084, reg. št.
8760. gnd-57843

Krojsl Milan, Krčevina pri Vurbergu 52, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. 9986, izdala
UE Ptuj. gnp-57806

Kuhar Branko, Puconci 222, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 2414. gnj-58012

Kuhar Ignacij, Škapinova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1189366, reg. št. 65759, izdala UE Ljublja-
na. gnk-57711

Kunej Milena, Polje, Cesta VI/16, Ljublja-
na-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969056, reg. št. 11411, izdala UE Krško.
gnp-58131

Leskovar Andrej, Glinškova ploščad 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
647054, reg. št. 133504, izdala UE Ljubljana.
gnd-57893

Levičar Božena, Cesta 7, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11320.
gnh-57764

Likar Franc, Jakominova 6, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1051629, reg. št. 189604, izdala UE Ljublja-
na. gnp-57981

Likić Jelena, Ulica Slavka Gruma 90, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35211, izdala UE Novo mesto. gnw-57649

Logar Ankica, Župančičeva 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1016329,
reg. št. 25776, izdala UE Ptuj. m-1106

Logar Tanja, Pot za Bistrico 32, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1354005,
reg. št. 34730, izdala UE Domžale. gnm-57709

Ložar Janez, Videm 35/a, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1011607,
reg. št. 127230, izdala UE Ljubljana.
gnx-57798

Majstorović Dalibor, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1381795,
reg. št. 29313, izdala UE Velenje. gnt-57702

Makaj Marija, Puhova ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 212354,

reg. št. 120254, izdala UE Ljubljana.
gnc-57919

Manojlović Juretić Ondina, Ledine 10, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št. 37472,
izdala UE Nova Gorica. gnz-57521

Marčun Rok, Ljubno 96, Podnart, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1163175, reg. št.
25306. gng-57515

Marinc Andrej, Praprotnikova 18, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7958,
izdala UE Mozirje. gnw-58024

Marinič Aleš, Dolarjeva 8, Orehova vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1091614,
reg. št. 108827. m-1055

Markovska Stojanka, Obrtna cesta 16, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35648. gnm-58034

Maršič Jana, Marezige 26/a, Marezige, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 42150.
gns-57928

Medic Roman, Marjekova pot 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1076661,
reg. št. 136823, izdala UE Ljubljana.
gnx-58123

Meglen Jurij, Železnica 17, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 21857, izdala UE Gro-
suplje. gnd-57818

Merslavič Aleksander, Neubergerjeva ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1459229, reg. št. 189539, izdala UE
Ljubljana. gnl-57714

Metelko Stanislav, Kuzarjev kal 8, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 87369,
izdala UE Novo mesto. gnp-57956

Mikec Helena, Sr. Bitnje 41, Žabnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 427683, reg.
št. 8912, izdala UE Kranj. gnq-57655

Mlakar Nikolaj, Boh. Češnjica 19, Srednja
vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, reg. št. 22078. gny-57922

Mlakar Robert, Brinšvik 12, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1229805, reg. št.
101899. m-1093

Mozetič Alenka, M. Spasiča 5, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. 6273.
gnt-57802

Možič Peter, Črešnjevec 15/a, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5713, izdala UE Ruše. m-1088

Nemec Vladimir, Kocljeva ul. 6, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 32477.
gni-57938

Nikolič Mihajlo, Liminjanska 4, Portorož - Por-
torose, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5318, izdala UE Piran. gns-57953

Ohojak Miloš, Ul. Sergeja Mašera 2/b, Ko-
barid, vozniško dovoljenje, št. S 122358, izdala
UE Tolmin. gnl-57660

Otrin Matic, Goričica pri Ihanu 41, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1229069,
reg. št. 2931, izdala UE Domžale. gnw-57874

Padežnik Biserka, Boharina 23, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11361.
gnf-57491

Pajek Metka, Bistriška 19/a, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8654.
gnl-57935

Pavšelj Gašper, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 50/2001. gnj-58062

Pažek Anita, Dobrova 31, Radlje ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8973,
izdala UE Radlje ob Dravi. gni-57488

Pečnik Varja, Ulica bratov Učakar 128, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
225190, izdala UE Ljubljana. gng-57715

Perat Anita, Volaričeva 15, Kobarid, vozni-
ško dovoljenje, št. S 526596, izdala UE Tolmin.
gnk-57661

Pernič Elda, Šmarje 58/a, Šmarje, vozniško
dovoljenje, reg. št. 8092, izdala UE Koper.
gnp-58060

Pesrl Tomaž, Ul. Tomšičeve brigade 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

586770, reg. št. 193229, izdala UE Ljubljana.
gnt-57827

Petek Bojan, Mezgovci 24, Dornava, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 39654, izdala
UE Ptuj. gnf-57941

Petkoš Tomaž, Bohinjska Češnjica 38, Sred-
nja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1448762, reg. št. 24707, izdala
UE Radovljica. gnd-58122

Petrič Gregor, Slap 54/a, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1067244, reg. št.
13751, izdala UE Ajdovščina. gnv-58075

Plakolm Dubravka, Ul. Jelenčevih 2, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 878213,
reg. št. 85780, izdala UE Maribor. m-1065

Planinc Rebeka, Groharjeva 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1471960, reg.
št. 119188, izdala UE Maribor. m-1089

Plestenjak Simon, Senožeče 82/c, Senože-
če, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 46/2001. gnf-57516

Pograjc Marjan, Narof 19, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1081050, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnp-57856

Poje Veronika, Gradišče nad Pijavo Gorico
35, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 184752, reg. št. 184907, izdala UE Ljublja-
na. gnt-57727

Poljanec Vesna, Vojsko 106, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1090123, reg. št.
9263, izdala UE Idrija. gnv-57975

Polovšek Jernej, Šorlijeva 3, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1401431, reg. št.
41463, izdala UE Kranj. gno-57657

Prelog Aljoša, Sobetinci 15, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30249, iz-
dala UE Ptuj. gnm-57984

Prosen Uroš, Spodnje Gameljne 97, Ljublja-
na Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1190561, reg. št. 152369, izdala UE Ljublja-
na. gnx-57773

Rajer Jožefa, Jemčeva cesta 42, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 781714, reg.
št. 7098, izdala UE Domžale. gnv-57750

Ravnikar Edvard, Peričeva ullica 37, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
654156, reg. št. 14030, izdala UE Ljubljana.
gny-57847

Regoršek Anton, Prešernova cesta 18, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1336, izdala UE Gornja Radgona. gnc-57519

Reich Branko, Regentova 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1290194,
reg. št. 114956, izdala UE Maribor. m-1084

Rejc Nino, Žirovnica 104, Žirovnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 301943, izdala
UE Jesenice. gnb-57720

Remec Danilo, Oševljek 9/b, Renče, vozni-
ško dovoljenje. gno-58082

Remsko Darja, Staneta Severja 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 671342,
reg. št. 95714. m-1081

Rijavec Ivan, Črniče 54, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 395149, reg. št.
4743. gnx-57527

Rode Rok, Homec VIII/12, Radomlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1219557, reg.
št. 32702, izdala UE Domžale. gnl-57535

Rudenko Milan, Pesniški dvor 26, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7572, izdala UE Pesnica. m-1068

Rutar Meta, Lavričeva 64, Ajdovščina, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1181617, reg.
št. 15341, izdala UE Ajdovščina. gns-57778

Seči Hermina, Murski črnci 31/a, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 26061. gnb-57520

Seliškar Peter, Podutiška cesta 157, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
971200, reg. št. 56859, izdala UE Ljubljana.
gny-57897

Sešek Tomaž, Bernikova ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 296675,
reg. št. 188011, izdala UE Ljubljana.
gnd-58018
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Skok David, Praprotnikova 12, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8279.
gnv-58025

Skvarča Toni, Nova vas 61, Nova Vas, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9383, izdala
UE Cerknica. gns-57653

Slana Urška, Ob potoku 33, Slovenska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20927. gng-57665

Slaviček Sašo Marko, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285645, reg. št. 226971, izdala UE Ljublja-
na. gnh-57889

Stanonik Jure, Podlubnik 162, Škofja Loka,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 16/2001. gnz-58021

Stopar Jožef, Ustje 15/b, Ajdovščina, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S 1305703,
reg. št. 3428, izdala UE Ajdovščina. gnw-57499

Stražišar Simona, Jarška cesta 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252712, reg. št. 217414, izdala UE Ljublja-
na. gnj-57737

Sušnik Anton, Žaga 1/a, Stahovica, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 2096, iz-
dala UE Kamnik. gnf-57766

Šalinovič Snježana, Lenardonova 53, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444733, reg. št. 118732. m-1105

Šenk Marko, Hotemaže 50, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224193,
reg. št. 26710, izdala UE Kranj. gnv-57775

Škalič Slavko, Gornji Slaveči 16, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 21834. gni-58013

Štampar Drago, Moše Pijade 23/b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
672046, reg. št. 42122, izdala UE Maribor.
m-1111

Štih Damjan, CMD 6, Ptuj, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 36788, izdala UE Ptuj.
gnr-57954

Štucin Primož, Jazne 17, Cerkno, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 61291, reg. št.
9120, izdala UE Idrija. gnq-57880

Tavčar Tine, Godnje 22, Dutovlje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 16809, izdala UE
Sežana. gnb-57945

Teran Borut, Pristavška cesta 12, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8809, izdala
UE Tržič. gnw-57524

Tkalec Peter, Gornja Bistirca 38, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15775, izda-
la UE Lendava. gnr-57704

Troha Borut, Krčkova 3, Miklavž na Drav-
skem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330531, reg. št. 36302, izdala UE Maribor.
m-1070

Uduč Nada, Pongrac 102/a, Griže, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1131091, izda-
la UE Žalec. gnx-57973

Urbančič Tadej, St. Sušica 23, Košana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 11196.
gnz-57671

Valentinčič Andrej, Prilesje 2/a, Anhovo, voz-
niško dovoljenje, št. 31695. gnf-58016

Valentinčič Borut, Parecag 10/b, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7428, izdala UE Piran. gno-57932

Vene Anton, Dol. Skopice 29, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 15272,
izdala UE Brežice. gnb-57870

Vesel Andrej, Mestni log I/8, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 12085, izdala UE
Kočevje. gnp-57910

Vešligaj Vojko, Ob progi 12, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17330, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-58078

Vode Anton, Vinje 23, Dol pri Ljubljani, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1250103, reg.
št. 223783, izdala UE Ljubljana. gno-57807

Vojvoda Dean, Sv. Peter 77, Sečovlje - Sic-
ciole, vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, reg. št.
7652. gni-57663

Volf Peter, Na kresu 22, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 28552, izdala UE Škof-
ja Loka. gnl-57885

Vratanar Franc, Dergančeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
647052, reg. št. 65480, izdala UE Ljubljana.
gnq-58109

Vrlič Tomaž, Strossmayerjeva 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 673359,
reg. št. 57018. m-1080

Vurušić Antun, Smlednik 31, Smlednik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 644856,
reg. št. 84374, izdala UE Ljubljana. gno-57832

Zidar Ugo, Senožeče 22, Senožeče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9074, izdala
UE Sežana. gnk-58011

Zupan Uroš, Cankarjeva 11, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, št. 35271, izdala UE Nova
Gorica. gng-58015

Zupančič Igor, Litijska cesta 44/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 888130,
reg. št. 172551, izdala UE Ljubljana.
gnc-58094

Zupančič Milan, Kožljevec 3, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 1160973,
reg. št. 14329, izdala UE Grosuplje. gno-58132

Železnik Željko, Pustovrhova 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 923714,
reg. št. 99211, izdala UE Ljubljana. gne-57817

Žerak Gašper, Preglov trg 13, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1420991,
reg. št. 237670, izdala UE Ljubljana.
gnu-58051

Žerjav Radovan, Mlinska ulica 10, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8499, izdala UE Lendava. gny-57672

Žitnik Marjetka, Ižanska cesta 44, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1251274,
reg. št. 213362, izdala UE Ljubljana.
gnq-57530

Žučko Aleš, Češnjice pri Moravčah 34, Mo-
ravče, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1146946, reg. št. 31647, izdala UE Domžale.
gnq-58105

Žura Matjaž, Cesta Dolomitskega odreda
151, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1454043, reg. št. 193201, izdala UE
Ljubljana. gnz-58121

Zavarovalne police

Acman Jože, Nove loke 53, Mozirje, zavaro-
valno polico, št. 275729. gno-57907

Bogataj Zvonko Janez, Čebuljeva ulica 7,
Komenda, zavarovalno polico, št. 344808, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnp-57506

Brce Tadej, Jaka Platiše 11, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 783607, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnr-58004

Čater Dušan, Podlubnik 160, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 748697, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnk-57736

Derajić Božidar, Pod kostanji 6, Celje, zava-
rovalno polico, št. 788664. gnx-57948

Domanjko Marjan, Matenja vas 72, Prestra-
nek, zavarovalno polico, št. 0833691, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnc-57669

Drolc Erik, Strahinj 117, Naklo, zavarovalno
polico, št. 765651, izdala zavarovalnica Tilia
d.d., Novo mesto. gno-57782

Gams Franc, Legen 137/a, Šmartno pri
Slov.Gradcu, zavarovalno polico, št. AO
392703, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnm-57909

Gioahin Darja, Peč 13, Grosuplje, zavaroval-
no polico, št. AO 333327, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnb-57495

Hartman Gaber, Spodnje Bitnje 42, Žabni-
ca, zavarovalno polico, št. 654723, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gns-58003

Horvat Miran, Šarhova ulica 24, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 754497, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnq-57705

Hriberšek Ivan, Bele vode 10/d, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 329985, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnl-57510

Ilić Branko, Velike Lašče 99, Velike Lašče,
zavarovalno polico, št. 754411, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnu-58101

KOMPAS STP d.o.o., Celovška 206, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 00101389860
(AO) in 00001123857 (AK), izdala zavarovalni-
ca Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., Ljublja-
na za avtobus z reg. št. LJ P5-18R. gny-57972

Ljubec Drago, Langosova 13, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. 362831, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-1109

Obreza Matjaž, Stanetova cesta 18, Velenje,
zavarovalno polico, št. AO 332100, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnn-57908

Planinc Dragan, Ulica Šantlovih 12, Maribor,
zavarovalno polico, št. 311907, izdala zavaro-
valnica Slovenica d.d. m-1098

Prejac Petra, Zbigovci 17/a, Gornja Radgo-
na, zavarovalno polico, št. 327512, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnp-57906

Presetnik Goričan Zdenka, Ilirska ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101231226, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gns-58028

Radovanovič Mateja, Limbuška 130, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 332032, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnv-57675

Rogina Robert, Bišče 16/a, Domžale, zava-
rovalno polico, št. 00101167860, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gnp-58056

Štefančič Taljub, Javornik 40, Ravne na Ko-
roškem, zavarovalno polico, št. 41401000992.
gny-57697

Štih Matjaž, Jedinščica 17, Novo mesto, za-
varovalno polico, št. 11013888, izdala zavaro-
valnica Prima zavarovalna družba Maribor.
gnj-57762

Težak Vida, Metliška cesta 36, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 3334, izdala zavarovalni-
ca Kapitalska družba dne 8. 11. 2000 na ime
Cimerman Dušan. gnw-57774

Učakar Marjan, Vrhovci, cesta XXVI/15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101332440, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnj-57487

Vrbnjak Srečko, Rogaška 57, Ptuj, zavaro-
valno polico, št. 306914, izdala zavarovalnica
Slovenica. m-1075

Zakrajšek Milena, Nova vas 74, Nova Vas,
zavarovalno polico, št. 226050, izdala zavaro-
valnica Slovenica. gnf-57991

Spričevala

Anžič Vlado, Kajuhova 13, Kidričevo, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne lesne šole v
Škofji Loki, št. 148-1/82, izdano leta 1982.
gnz-57921

Arnuš Srečko, Gomilce 6, Destrnik, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gredbene šole Maribor,
smer slikopleskarstvo, izdano leta 1983.
m-1103

Bele Edvard, Krožna cesta 10, Koper - Ca-
podistria, spričevalo o zaključnem izpitu Tehni-
ške šole za kemijo, steklarstvo, rudarstvo, lesno
in papirno stroko v Ljubljani, izdano leta 1969.
gny-57722

Brumen Nika, Kariževa 1, Ptuj, indeks, št.
71120220, Pravne fakultete v Mariboru.
m-1073

Colavini Tadej, Bratovševa ploščad 24, Ljub-
ljana, spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Danile
Kumar v Ljubljani. gnl-57835
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Dolenc Darja, Gabrovo 2, Škofja Loka, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za proda-
jalce, izdano na ime Košir Darja. gng-57790

Drobnak Uroš, Pod vinogradi 22, Maribor,
spričevalo 1., 3. in 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole Maribor, izdano leta 1993, 1995 in
1996. m-1114

Dugopljac Joško, Zolajeva 13, Maribor, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika Srednje kovinarske
šole v Mariboru. m-1091

Ekart Tamara, Borova vas 15, Maribor, letno
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 2000. m-1058

Fajdiga Damjan, Pot na Fužine 41, Ljubljana,
indeks, št. 10809, izdala Fakulteta za družbene
vede, izdan 17. 1. 2000. gnz-57571

Falnoga Jožef, Brinjeva gora 16, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. letnika Živilske šole v Ma-
riboru, izdano leta 1991. m-1094

Fink Miha, Šarhova 32, Ljubljana, izkaz in
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka v Ljub-
ljani, št. matičnega lista V/270, št. delovodnika
72-985. gnv-58104

Fridau Miran, Zg. Porčič 46, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole
Maribor, št. 255/93, izdano leta 1993.
gnp-58006

Gabelica Tanja, Prijateljeva ulica 19, Ljublja-
na, spričevalo 1. do 5. razreda OŠ Tone Tomšič
v Ljubljani, izdano leta 1969/79, 1970/71,
1971/72, 1972/73 in 1973/74. gnx-57748

Gabelica Tanja, Prijateljeva ulica 19, Ljublja-
na, spričevalo 6. do 8. razreda OŠ Dimitrije
Davidović v Smederevu, izdano leta 1974/75,
1975/76 in 1976/77. gnw-57749

Gaber Anja, Cesta na Bokalce 32, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 5. razreda OŠ Vič.
gnd-57868

Gale Nina, Št. Jurij 108, Grosuplje, spriče-
valo 1. in 2. razred OŠ Luis Adamič v Grosu-
pljem, izdano leta 1998. gnl-58035

Germavc Marko, Ob gozdu 17, Mislinja, spri-
čevalo 3. letnika Srednje lesarske šole v Maribo-
ru. gnu-57676

Golob Igor, Šmarjeta 61/a, Šmarješke To-
plice, spričevalo 2. letnika Srednje tehnične in
poklicne elektro šole Novo mesto, izdano leta
1997. gnu-57901

Gomboc Darko, Železniška 2, Domžale, spri-
čevalo 2. letnika PTT v Ljubljani, izdano leta
1982. gnl-58039

Gosar Judita, Pod gradom 21, Lukovica,
spričevalo 6. razreda Glasbene šole za kitaro in
na avtoglasbi, izdano leta 1986. gnc-57744

Grm Mateja, Hrib pri Hinjah 2, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske
šole, izdano leta 1996. gnc-57694

Grobelnik Polona, Šmiklavž 3/e, Škofja vas,
indeks, št. 71105391, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. m-1114

Hribovšek Ivo, Šuštarjeva 260, Trbovlje, spri-
čevalo in diplomo Kovinarske šole Trbovlje, iz-
dano leta 1978/79, 1979/80, 1980/81.
gnr-57779

Ivanušec Željka, Miklovičeva 7, Borovnica,
spričevalo o končani OŠ Dr. Ivana Korošca v
Borovnici, izdano leta 1996/97. gnb-57695

Jamšek Gregor, Grobeljska cesta 20, Men-
geš, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole,
izdano leta 1999. gnd-58047

Japelj Milena, Brglezov štradon 9/a, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije pedagoške
smeri v Ljubljani, izdano leta 1981, izdano na
ime Burkat Milena. gnk-57686

Javornik Ana Marija, Drtija 68, Moravče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje glasbene in
baletne šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnc-57769

Juhant Edvard, Rodica, Petrovčeva 15, Ra-
domlje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Domžale, strojni tehnik, izdano leta 1992.
gnq-58005

Kahne Klemen, Tomazinova 3, Šmartno pri
Litiji, spričevalo 8. razreda OŠ Šmartno pri Litiji,
št. 31/97-7. gnc-57719

Kalan Gregor, Dolenja vas 64, Selca, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter diplomo Srednje kovi-
narske, cestno prometne šole v Škofji Loki, iz-
dano leta 1989 in 1990. gnn-57708

Kališnik Andrej, Simona Jenka 1, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Škofijske klasične gim-
nazije v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gny-57997

Kastelic Leopold, Pionirska 11, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu delovodske šole
elektrogospodarskega šolskega centra Maribor,
Enota za izobraževanje odraslih Kranj, izdano
leta 1977. gnt-58002

Kobal Peter, Tkalska ulica 49, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za elek-
troniko v Ljubljani, izdano leta 1986. gng-57765

Koban Tea, Ilijeva 4, Maribor, spričevalo 4.
letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 2000. m-1069

Kovačević Jasmin, Poljanska cesta 54, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje elek-
tro šole, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
gnt-57902

Kozamernik David, Polanškova 20, Ljublja-
na, indeks, št. 25006084, izdala Fakulteta za
arhitekturo v Ljubljani. gnq-57830

Krajnc Jože, Zg. Velka 135, Zgornja Velka,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole v
Mariboru, izdano leta 1999. m-1072

Kralj Aleš, Volfova 1, Domžale, spričevalo 4.
letnika Srednje lesarske šole, izdano leta 1999.
gnx-58048

Kralj Pavel, Naselje heroja Maroka 2, Sevni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Krško,
izdano leta 1994/95. gnk-57511

Krševan Brigita, Grivška pot 1, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje vzgojitelj-
ske šole, izdano leta 1996. gnj-57912

Lemič Sašo, Muljava 9, Mengeš, spričeva-
lo 2. letnika Srednješolskega centra Rudolf
Maister v Kamniku, izdano leta 2000.
gnt-58052

Lipicer Tina, Kostanjevica na Krasu 48, Ko-
stanjevica na Krasu, spričevalo OŠ Fran Erjavec
Nova Gorica. gnl-57760

Lukman Petra, Jurovci 5/a, Videm pri Ptuju,
indeks, št. 71121322, Pravne fakultete v Mari-
boru. m-1071

Lukšič Marija, Vrh pri Ljubnu 4, Novo mesto,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Novo mesto, smer prodajalec, izdano
leta 1990, 1991 in 1992, izdano na ime Fišter
Marija. gnh-57514

Magazin Bojan, Tomšičeva 92, Jesenice, di-
plomo Strojne tehnične šole Jesenice, izdana
leta 1980. gnw-57949

Mandič Nataša, Vojščica 30, Kostanjevica
na Krasu, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in trgovske šole v Gorici, izdano leta
1992, izdano na ime Masten Nataša.
gnu-57726

Mandić Kaja, Polakova ulica 13, Ljubljana,
indeks, št. 21005425, izdala FSPN v Ljubljani
na ime Mandić Ljiljana. gnq-58134

Markelc Tina, Vrečarjeva ulica 57, Škofljica,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano
leta 2000. gns-58053

Matučec Jure, Moste 24/a, Žirovnica, spri-
čevalo 1. do 5. razreda OŠ Žirovnica, izdano
leta 1995 do 2000. gnz-58046

Menar Zdenka, Gotna vas 12, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Gostinske šole Novo me-
sto, izdano leta 1982, izdano na ime Krivec
Zdenka. gnc-57794

Mlakar Tomaž, Primožičeva ulica 60, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole tiska in papirja v Ljub-
ljani, izdana leta 1986. gnn-57558

Mulec Zlatko, Negova 35, Spodnji Ivanjci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgov-
ske šole, št. 229/II, izdano leta 1995.
gne-57792

Ošlaj Jernej, Krog, Murnova 9, Murska So-
bota, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Murska Sobota. gnm-57934

Paulič Ana Marija, Kekčeva ulica 6, Maribor,
spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole in
gimnazija Ruše, izdano leta 1999. m-1090

Pepić Miroslav, Klanska ulica 11, Medvode,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Ljubljana,
Srednje kemijske šole, izdano leta 2000.
gnm-57559

Perme Slavko, Poljanska cesta 66/ai, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani - tapetništvo, izdano leta
1981. gnx-57498

Peruš Ernest, Sveti Primož nad Muto 46,
Muta, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehniške elektro šole v Velenju, izdano leta 1979.
gnh-57689

Peterlin Ančka, Ulica pod gozdom 43, Trzin,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1972, izdano na ime Abe Ančka.
gnd-58043

Petrovski Bojan, Britof 220/d, Kranj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne tehnične grad-
bene šole, EDC, št. I/21-98, izdano 15. 5.
1998. gnt-57952

Pfeifer Alenka, Papirniški trg 15, Ljubljana,
indeks, št. in diplomo Srednje šole za oblikova-
nje in fotografijo leto izdaje 1990/91.
gnm-57784

Platiše Leonarda, Poljane 27, Cerkno, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Jurija Vege
v Idriji, izdano na ime Čelik Leonarda. gnv-57925

Plut Mojca, Zarnikova ulica 5/a, Ljubljana,
diplomo Srednje medicinske šole v Ljubljani, št
328, izdana leta 1974. gng-57998

Popović Saša, Preglov trg 7, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Gimnazije Moste, izdano leta
1997. gnp-57831

Potočnik Maja, Pod Skalco 5/a, Tržič, spri-
čevalo o končani OŠ Bistrica pri Tržiču.
gnw-57674

Potočnik Peter, Vače 72, Vače, spričevalo
3. letnika Srednje gradbene šole v Kranju, izda-
no leta 1994. gnf-58091

Rašl Marjan, Žabjak 26/c, Ptuj, zaključno
spričevalo Konfekcijsko modelarske šole v Mari-
boru, izdano leta 1981. m-1097

Rebernik Izidor, Na peči 24, Ljubljana, spri-
čevalo 7. in 8. razreda OŠ Ketteja Murna, izda-
no leta 2000 in 2001. gno-57707

Ren Jasna, Ob Blažovnici 77, Limbuš, spri-
čevalo 1. letnika SŠPKV. m-1095

Resnik Uroš, Brankovo 4, Velike Lašče, spri-
čevalo 1. letnika Srednje gradbene šole v Ljub-
ljani, izdano leta 2000. gns-57828

Rijavec Breda, Kidričeva 113, Trzin, spriče-
valo o končani OŠ Trzin, izdano leta 1991.
gnk-57886

Romih Valerija, Pečovnik 7, Celje, spričeva-
lo Poslovno komercialne šole Celje, program
podjetniško poslovanje, izdano leta
1999/2000. gnt-57502

Rozman Domen, Pot v Čeželj 16, Ljublja-
na-Črnuče, obvestilo o doseženem uspehu pri
skupinskem preverjanju znanja, izdal Republiški
informacijski center leta 2001. gnd-57768

Rozman Rajko, Pušča 113, Murska Sobota,
spričevalo o končani OŠ za odrasle, izdano 15.
6. 1999 na Ljudski univerzi Murska Sobota.
gnm-57509

Sabadin Sebastjan, Pot v gaj 2/a, Koper -
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole, smer trgovec-prodajalec,
št. TR 433, izdano leta 1994. gni-57863

Savić Miodrag, Smledniška 3, Kranj, spriče-
vala in diplomo o končani šoli, ki jih je izdal
Mlekarski šolski center Kranj, za leta 1972 do
1974. gne-57492

Senekovič Franc, Mozelj 2, Kočevje, spriče-
valo o končani OŠ Ob Rinži Kočevje, izdano leta
1996/97. gnv-58000

Skrt Simon, Levpa 51, Kal nad Kanalom,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje in poklicne
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kmetijsko živilske šole Nova Gorica, izdano leta
1995, 1996 in 1997. gnf-57666

Smogavec Peter, Planina pod Šumikom 15,
Zgornja Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, elektrotehnik elektronik, izdano
leta 2000. m-1053

Šifrar Darja, Stara Oselica 6, Sovodenj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1988, izdano na ime Kalan
Darja. gnm-57884

Šilak Melita, Grajska cesta 6, Orehova vas,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze v Ma-
riboru, izdano leta 1994. m-1063

Šimunkovič Zdravka, Hotemaže 53, Pred-
dvor, spričevalo od 1 do 3. letnika Ekonomske-
ga in administrativnega šolskega centra Kranj,
izdano leta 1977, 1978 in 1979. gnb-57995

Štumberger Klavdija, Slugova 7, Maribor,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
1992. m-1060

Tomažič Slava, Nuretinci 25, Gorišnica, za-
ključno spričevalo Vrtnarsko sadjarske šole Sve-
čina, izdano leta 1965. m-1086

Tomše Žiga, Sinja Gorica 107, Vrhnika, spri-
čevalo od 1 do 4. letnika OŠ Ivana Cankarja.
gnm-57759

Topčić Slobodanka, Ulica Janka Vrabiča 20,
Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
Slovenj Gradec, program trgovec-prodajalec, iz-
dano leta 1992 in 1993. gnu-57976

Trstenjak Rok, Prušnikova 2, Maribor, spri-
čevalo 8. razreda Andragoškega zavoda, Ljud-
ska univerza Maribor, izdano leta 1999.
gns-57878

Vauh Katja, Žarova 26, Velenje, spričevalo
2. letnika Srednje zdravstvene šole Celje.
gnh-57664

Vidmar Zdravko, Aškerćeva cesta 5, Šmar-
je-SAP, spričevalo 3. letnika Gradbene tehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1977. gno-58057

Vidojević Dalibor, Knezova 6, Ljubljana, spri-
čevalo od 1 do 7. razreda OŠ Sp. Šiška Ljublja-
na. gnv-57650

Vodopivec Martina, Erjavčeva 22, Koper -
Capodistria, spričevalo o končani Trgovski šoli v
Kopru. gnv-57950

Vovk Danijel, Vače 70/a, Vače, indeks, št.
1483, izdala Srednja šola za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani. gnr-57979

Vozlič Klavdija, Zamušani 4, Gorišnica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje turistične šole v Izoli,
izdano leta 1996/97, izdano na ime Ignac Klav-
dija. gnh-57789

Zadravec Branko, Lačaves 43, Kog, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije F. Miklošič
Ljutomer, št. 16, izdano 25. 6. 1973.
gnn-57783

Zagorec Vlado, Ulica Ignaca Borštnika 5,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Šole za poklicne voznike v Ljubljani,
izdano leta 1978. gni-57813

Zupan Uroš, Cankarjeva 11, Nova Gorica,
diplomo št. II/316/271-84, izdala Kadetska šo-
la za miličnike v Tacnu dne 20. 6. 1984.
gno-58007

Žmauc Danijel, Zagorci 66/b, Juršinci, in-
deks, št. 230AO200, izdala Fakulteta za stroj-
ništvo. gnv-57725

Ostali preklici

Anovak Dane, Črtomirova ulica 24, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnx-58098

ASP d.o.o., C. J. Finžgarja 2, Jesenice, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A za vozilo Hyundai Accent 1.5 LSI, št. šasije
KMHVD21NPTU132283. gnq-57855

AUTODELTA d.o.o., Dunajska 122, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1274696. gns-57553

AVTOHIŠA REAL D.D., VODOVODNA 93,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0304857 za vozilo Citroen
Berlingo. gnl-57985

AVTOHIŠA REAL D.D., VODOVODNA 93,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0306675 za vozilo Megane
Classic. gnj-57987

BAZON d.o.o., Goriče 19/a, Postojna, li-
cenco, št. 0000335/27 za vozilo z reg. št. PO
27-08P. gnd-57493

Berkopec Anton, Zemelj 2, Gradac, delovno
knjižico, reg. št. 3853, izdana 14. 5. 1975 v
Metliki. gnr-57504

Bertok Urška, Cesta v Rožno dolino 5, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnx-57923

Bevec Anton, Bogneča vas 5, Trebelno, de-
lovno knjižico, zap. št. 2243, ser. št. 660860,
izdana 10. 3. 1962. gnn-58058

Boljka Miha, Soška 30, Ljubljana, delovno
knjižico. gnm-58059

Božnar Marija, Dolge njive 13, Gorenja vas,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1103105. gnf-57866

Bunc Kristina, Obrtniška ul. 18, Domžale,
delovno knjižico. gno-57732

Cimos Commerce, d.o.o., Cesta Marežgan-
skega upora 2, Koper preklicuje izgubljene listi-
ne, certifikata in licence:

1. Cimos Commerce; d.o.o. Cesta Mare-
žganskega upora 2, Koper preklicuje certifikat
in licenco št. 0000647/22 za tovorno vozilo
FAP 1317-42, reg.št. KP G4-963, izdano s
strani Gospodarske zbornice Slovenije dne 22.
12. 1997.

2. Cimos Commerce, d.o.o. Cesta Mare-
žganskega upora 2, Koper preklicuje certifikat
in licenco št. 0000647/22 za tovorno vozilo
Mercedes Benz 1834 L, reg.št. KP 81-22 P,
izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije
dne 22. 12. 1997. Ob-51147

Čeh Dušan, Sedlašek 115, Podlehnik, de-
lovno knjižico, št. 6334, izdana v Mariboru leta
1986. m-1117

Črnugelj Anton, Tržaška cesta 46/a, Postoj-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport v Ljubljani,
št. 422, leta 1996. gnz-57971

Črnugelj Nataša, Tržaška cesta 46/a, Po-
stojna, potrdilo o opravljenem strokovnem izpi-
tu, št. 442, izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport
v Ljubljani, leta 1997, na ime Krese Nataša.
gnw-57974

Čučko Danica, Rožna 3, Maribor, delovno
knjižico. m-1061

Dolžan Peter, Zalog 4, 5210 Deskle, štu-
dentsko izkaznico, št. 19346878, izdala Eko-
nomska fakulteta. gnc-58119

Elšnik Boštjan, Slatina 16, Zgornja Kungota,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 235712. m-1110

Emeršič Marija, Liminjan 17, Portorož - Por-
torose, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1009823. gnn-58008

Erman Aleš, Rožna dolina 3, Lesce, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1008832. gng-57915

Fajdiga Damjan, Pot na Fužine 41, Ljubljana,
preklic indeksa, objavljen v Ur. l. RS, št. 3/2000.
gnc-57569

Gerčer Jožica, Arja vas 46, Petrovče, delov-
no knjižico izdano na ime Slavec Ernest.
gnn-58108

Giodani Branko, Ul. Veljka Vlahoviča 41, Ma-
ribor, delovno knjižico, št. 31872, ser. št.
1406743. m-1067

GORIČANKA d.o.o., Trdkova 54, Kuzma,
licenco, št. 01730 za tovorno vozilo TAM , reg.
št. MS-21-58M. gng-58040

GOSTIŠČE DIONIZ, Zadobrovška cesta 18,
Ljubljana-Dobrunje, delovno knjižico, izdana na
ime Pantelič Marija. gnn-57862

Grgurevič Matej, Zofke Kvedrove 14, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti posamično pregleda-
nega vozila, št. B 0049542. gnx-57723

Grünfeld Tjaša, Kosova ulica 14, Ljubljana,
delovno knjižico. gnk-57565

Ham Parkelj Bojan, Senešci 8, Ormož, de-
lovno knjižico. gnn-57933

Hartman Petra, Močilnikarkeva 6, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija Polja-
ne. gnp-57781

Hiti Ksenija, Medenska cesta 83/a, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0127602. gns-58103

Holz Jakob, Črešnjevci 224, Gornja Radgo-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1011576 za vozilo AX 1,0, št. šasije
VFZALJ0013LJ6140. gnf-57791

Hudorovič Roman, Trata 14, Kočevje, de-
lovno knjižico. gny-57947

Igrec Bogdana, Ob Blažovnici 39, Limbuš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1002020. m-1099

Jelenc Jožef, Neubergerjeva ulica 2, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0263136. gnd-57918

Juhart Branko, Gregorčičeva 23, Zgornja
Polskava, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1704186. gnu-57501

Juvan Marjan, Zadobrovška cesta 34, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnu-57701

Kamenšek Rudi, Mali vrh pri Šmarju 77,
Šmarje-SAP, licenco št.
004476/5070-RKN19/1997 izdana 13. 12.
1997 pri OZS, ser. št. 4768. gnz-58125

Kenda Fani, Kožmani 27, Ajdovščina, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1011105. gni-57788

Kočevar Miran, Trg Dušana Kvedra 12, Ma-
ribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1006500 za vozilo Daewoo Lanos
1,6. m-1052

KOMPAS HERTZ, Celovška 206, Ljubljana,
licenco, št. 0003163 za vozilo z reg. št. LJ
67-73K, LJ S3-886 in LJ Z5-558. gnv-58050

Kralj Katarina, Vogelna 4, Ljubljana, študent-
sko izkaznico, št. 01098055, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnh-57739

Krnjič Marko, Kardeljeva 79, Maribor, delov-
no knjižico, reg. št. 3804 - dvojnik, izdana leta
1994 v Mariboru. m-1057

Kukić Ervin, Trg Prešernove brigade 10,
Kranj, delovno knjižico. gnh-57914

Kvrgić Dževad, Breg 20, Ljubljana, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1208486. gnj-57887

Lebar Radislav, Gosposvetska 19/b, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1003237. m-1085

Lončarič Gojko, Pristava 23, Pristava pri Me-
stinju, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1006489. gnn-57758

Marinič Aleš, Dolarjeva 5, Orehova vas, štu-
dentsko izkaznico, št. 29005914. m-1051

Mazgič Tjaša, Molniške čete 11, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazije Poljane.
gnq-57780

Medic Roman, Marjekova pot 21, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 2532, LPP. gnw-58124

Medved Terezija, Brkinska 1, Kozina, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1021532. gnb-57795

Meh Konrad, Gabor pri Stični 36, Grosuplje,
delovno knjižico. gnq-57730

Milič Simon s.p., Adlešiči 16/a, Adlešiči, li-
cenco št. 009618/15879/01-KN15/2000, iz-
dana 22. 9. 2000 z veljavnostjo do 22. 9. 2005,
izdala OZS. gno-57682

Mirkac Jože, Šmiklavž 12, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1005285. gnf-57966

Muminović Minka, Raičeva ulica 1, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1017521. gnv-57900
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Naveršnik Srečko, Šmartno 82, Šmartno pri
Slov.Gradcu, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 28593, izdana 28. 3. 1994.
gnq-57955

OBČINA STARŠE, Starše 93, Starše, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1171185 za vozilo Renault kangoo 1.4.
gng-57690

Osvald Irma, Pordašinci 8, Prosenjakovci -
Partosfalva, delovno knjižico, reg. št. 16829,
ser. št. 970936, izdana 12. 5. 1970 v Murski
Soboti. gnb-57770

Ožbolt Zala, Strma pot 4, Koper - Capodis-
tria, študentsko izkaznico, št. 18990997, izdala
Filozofska fakulteta. gnx-57573

Peršin Metoda, Primožičeva ulica 29, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gni-58113

PETRA MARKETING d.o.o., Koprska 88,
Ljubljana, licenco za opravljanje mednarodnega
prevoza stvari št. 2145/44, izdala GZS za vozilo
z reg. oznako LJ 22-59U. gnf-57566

Petrič Edvard, Sovjak 13, Trnovska vas, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 58113. m-1113

Poredoš Rudolf s.p., Ravenska 73/a, Bel-
tinci, overjeno kopijo licence št. 007179 za vo-
zilo TAM 170T14 za vozilo z reg. oznako MS
M7-821 in TAM 110T10 z reg. oznako MS
34-67M. gno-57982

Račič Matjaž, Cerina 2, Brežice, delovno
knjižico. gnu-57926

Ranilović Slobodan, Perkova 15, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 0269783. m-1096

Razpotnik Ivan, Polje 2, Zagorje ob Savi,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1004587 za vozilo Renault Mega-
ne 1,6. gnr-57904

Ritelj Franc s.p., Ždinja vas 30, Novo me-
sto, licenco št. 006985-7473-LM48-1998 za
vozilo TAM 260T26BK, z reg. oznako NM
75-84E. gnj-57962

ROMA-TEX Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Pod Šijo 14, Tržič, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1003212.
gni-57763

RT gradnja jaht d.o.o., Ljutomerska cesta
28, Gornja Radgona, vpisni list za čoln, št.
01-03-432/1-1999 za ladjo IZ-1632 MURA,
izdan 26. 5. 1999, št. 01-03-982/1-1998 za
ladjo IZ-1581 LONJA, izdan 18. 8. 1998.
gny-57497

Simonovič Slobodan, Cotičeva 3, Limbuš,
licenco št. 5618/6030-ZR74/1998 izdana
13. 1. 1998 za tovorno vozilo RABA 262.30
DF z reg. oznako MB 73-86R. m-1100

Spasovski Boris, Za Kalvarijo 67, Maribor,
delovno knjižico, št. 42359, izdana leta 1980.
m-1101

Šmon Peter, Topolšica 47, Topolšica, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1022034. gnf-57691

Špenko Albina, Na Dole 26, Vodice, de-
lovno knjižico. gnv-58100

Šverko Peter, IX. korpusa 17, Izola - Isola,
študentsko izkaznico, št. 19349791, izdala
Ekonomska fakulteta. gnb-58120

Tkalec Branimir, Ljubljanska 56, Celje, de-
lovno knjižico. gnu-57526

Tomšič Franc, Gubčeva 20, Ilirska Bistri-
ca, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1049011. gng-57740

TRANSPORT KRŠKO d.d., Cesta krških
žrtev 133, Krško, licenco št. 289/19, za
vozilo KK M5-079. gno-57882

Tušar Andreja, Prešernova 3, Nova Gori-
ca, študentsko izkaznico, št. 01095404, iz-
dala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnp-57881

Urek Maruša, Popovičeva 13, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 18001310, izdala
Filozofska fakulteta. gne-57867

Urnaut Alojz, Klanec 17, Bistrica ob Dra-
vi, delovno knjižico. m-1094

Vilfan Aleš, Grubarjevo nabrežje 14, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-800-04/92. gnd-57968

Vrba d.o.o., Sela 26, Dolenjske Toplice,
vpisni list za čoln, št. 01/03-596/1999, iz-
dan 23. 6. 1999 pri URSP Piran. gng-58065

Zabukovec Aljoša, Smelijevo naselje 31,
Stari trg pri Ložu, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 01/13-8823/00-99.
gnp-57931

Zelič Matjaž, Cesta Jaka Platiše 7, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 01/13-568/99. gnr-57929

Zmrzlikar Špela, Utik 79, Vodice, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnc-57994

Zuhrić Nusret, Dolenjska cesta 45/c,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-57854
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