
Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: objave@uradni-list.si

Št.
 67 Ljubljana, petek 10. 8. 2001 ISSN 1318-9182 Leto XI

Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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

podatkov o izidu razpisa za
blago

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

Št. 404-08-316/2000 Ob-53272
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): MORS 54/2000.

Povabilo k oddaji ponudb vseh uspo-
sobljenih ponudnikov na razpisih Centra vla-
de za informatiko RS, št. PMO.IT-2000 in
PNO.IT-2000.

3. Datum izbire: 13. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v ponudbeni
dokumentaciji za izvedbo ponudbene faze
javnega razpisa za izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti pod ozna-
ko PMO.IT-2000 in PNO.IT-2000 z dne
19. 7. 2000.

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

– Hermes Plus d.d. Ljubljana, v vredno-
sti 49,276.732,28 SIT (za opremo pod oz-
nako: 05A, 19B, 19C, 24A, 24B),

– NIL d.o.o. Ljubljana, v vrednosti
47,936.892,89 SIT (za opremo pod ozna-
ko: 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F,
18G,18H,18I,18J,19A),

– Marand d.o.o., v vrednosti
3,803.019,64 SIT (za opremo pod oznako:
03L, 13A, 23A),

– Intertrade its d.d., v vrednosti
18,383.477 SIT (za opremo pod oznako:
01A),

– Unistar LC d.o.o., v vrednosti
731.959,76 SIT (za opremo pod oznako:
L5A).

6. (a) Kraj dobave: MORS, Centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: namizna računalniška opre-
ma, mrežne in ostale računalniške opre-
me; glej točko 5.

7. Pogodbena vrednost: opredeljeno v
5. točki.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-316/2000 Ob-53276
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): MORS 54-2/2000.

Povabilo k oddaji ponudb vseh uspo-
sobljenih ponudnikov na razpisih Centra vla-
de za informatiko RS, št. PMO.IT-2000 in
PNO.IT-2000.

3. Datum izbire: 22. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v ponudbeni
dokumentaciji za izvedbo ponudbene faze
javnega razpisa za izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti pod ozna-
ko PMO.IT-2000 in PNO.IT-2000 z dne
12. 9. 2000.

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

– LIKO PRIS d.o.o., v vrednosti
8,091.225,31 SIT (za opremo pod oznako:
03A, 03L, 05A, 05B, L5B),

– SIMT d.o.o., v vrednosti 14,539.863,87
SIT (za opremo pod oznako: 06A, 10A, 13B,
15A, 23 sklop, l10, l3a),

– Socomec Sicon Ups, v vrednosti
404.838 SIT (za opremo pod oznako: 31B),

– Nibble, v vrednosti 4,158.986,98 SIT
(za opremo pod oznako: 13A, 13C, 13E,
13F, 13G, 13I, 13J1),

– Intertrade ITS d.d., v vrednosti
24,795.482,60 SIT (za opremo pod ozna-
ko: 01C1, 01C-C1, 02E-E, L8, L9),

– Marand d.o.o., v vrednosti
19,087.623,87 SIT (za opremo pod ozna-
ko: 02B-E, 02D, 04A, 05C, 05D, 05H05X,
05Y),

– Unistar LC d.o.o., v vrednosti
30,726.664,59 SIT (za opremo pod ozna-
ko: 01B1, 01B-R1, 03B, 13D, 15E, L7),

– GAMBIT Trade d.o.o., v vrednosti
2,947.202 SIT (za opremo pod oznako:
05E, 05E-S),

– SRC.SI s.o.o., v vrednosti
29,880.871,10 SIT (za opremo pod ozna-
ko: 02C-E, 02VEP, 02VEP, 02VEP-E,
I,05G, 05G-D, 13H, 31A, 31C),

– Oria Computers, v vrednosti
44,491.720 SIT (za opremo pod oznako:
01A1, 01A-0),

– Iskra Računalniki d.o.o., v vrednosti
9,501.912 SIT (za opremo pod oznako:
02A2, 07A, 25A).

6. (a) Kraj dobave: MORS, Centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: namizna računalniška opre-
ma, mrežne in ostale računalniške opre-
me; glej točko 5.

7. Pogodbena vrednost: opredeljeno v
5. točki.

8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-316/2000 Ob-53278
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): MORS 54-2/2000-A.

Povabilo k oddaji ponudb vseh uspo-
sobljenih ponudnikov na razpisih Centra vla-
de za informatiko RS, št. PMO.IT-2000 in
PNO.IT-2000.

3. Datum izbire: 26. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v ponudbeni
dokumentaciji za izvedbo ponudbene faze
javnega razpisa za izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti pod ozna-
ko PMO.IT-2000 in PNO.IT-2000 z dne
9. 1. 2001.

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

– Nil d.o.o. Ljubljana, v vrednosti
29,925.737,91 SIT (za opremo pod ozna-
ko: 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G,
19A, 19B),

– Hermes Plus d.d. Ljubljana, v vredno-
sti 19,107.816 SIT (za opremo pod ozna-
ko: 24A),

– PCX COMPUTERS d.o.o., v vrednosti
2,554.279,06 SIT (za opremo pod oznako:
07C, 07D, 07E, 07S, L50).

6. (a) Kraj dobave: MORS, Centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: namizna računalniška opre-
ma, mrežne in ostale računalniške opre-
me; glej točko 5.

7. Pogodbena vrednost: opredeljeno v
5. točki.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo
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Št. 404-08-423/2000 Ob-53280
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): MORS 54-3/2000.

Povabilo k oddaji ponudb vse usposob-
ljene ponudnike na razpisih centra vlade za
informatiko RS, št. PPO.IT-2000.

3. Datum izbire: 24. 10. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– kriterij za izbiro je cena,
– izločilni kriterij je dobavni rok nad 30

dni.

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

– Oracle Software d.o.o. Ljubljana, v vre-
dnosti 3,999.828 SIT (naziv programske
opreme: sklop Oracle),

– Marand d.o.o. Ljubljana, v vrednosti
7,245.683,90 SIT (naziv programske opre-
me: sklop Veritas),

– Skupina Atlantis d.o.o. Ljubljana, v vre-
dnosti 10,409.139,90 SIT (naziv program-
ske opreme: sklop Microsoft, Symantec,
Corel),

– Unistar LC d.o.o. Ljubljana, v vredno-
sti 463.432,41 SIT (naziv programske opre-
me: sklop Novell).

6. (a) Kraj dobave: MORS, Centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana-Šent-
vid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: standardna programska
oprema (povabilo k oddaji ponudb vse
usposobljene ponudnike na razpisih
centra vlade za informatiko RS, št.
PPO.IT-2000); glej točko 5.

7. Pogodbena vrednost: opredeljeno v
4. točki.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-490/2000 Ob-53283
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Način  izbire  najugodnejšega  po-
nudnika  (3.  člen  ZJN):  MORS
54-4/2000.

Povabilo k oddaji ponudb vseh uspo-
sobljenih ponudnikov na razpisih Centra vla-
de za informatiko RS, št. PMO.IT-2000.

3. Datum izbire: 22. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila navedena v ponudbeni
dokumentaciji za izvedbo ponudbene faze

javnega razpisa za izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti pod ozna-
ko PMO.IT-2000 z dne 16. 10. 2000.

– za vse točke naročila, kjer smo prejeli
le eno ponudbo, se ne izbere nobenega
ponudnika – naročil se ne odda za sklop
18, točko 19A

Oznaka Kol. Dobavitelj Oprema Cena/kos Skup. znesek
opreme SIT SIT

18A 1 Nil d.o.o. Usmerjevalnik 3662 5,255.496,96 5,255.496,96
18B 3 Nil d.o.o. VIP2-50 3,541.440,00 10,624.320,00
18C 6 Nil d.o.o. PA-2FEISL-TX 897,164,80 5,382.988,80
18D 6 Nil d.o.o. NP-1FE 944.384,00 5,666.304,00
18E 16 Nil d.o.o. TN-E-100BTX-FX-04SC 97.743,74 1,563.899,84
18F 8 Nil d.o.o. TN-E-FX-MC01 69.412,22 555.297,76
18G 15 Nil d.o.o. Cisco 1603-R, WIC-1T 472.192,00 7,082.880,00
18H 40 Nil d.o.o. Cisco 1603-R 354.144,00 14,165.760,00
18I 5 Nil d.o.o. Tečaji 826.336,00 4,131.680,00
19A 1 Nil d.o.o. Cisco PIX-520 3,163.686,40 3,163.686,40

in naročila se ne odda za opremo pod oznako 13L – naročnik je sicer dobil več ponudb, vendar so vse tehnično neustrezne razen ene
ponudbe ponudnika Nil d.o.o.

Oznaka Kol. Dobavitelj Oprema Cena/kos Skup. znesek
opreme SIT SIT

13L 4 Unistar LC d.o.o. Ethernet Switch 863.554,82 3,454.219,28
13L1 4 Nibble Ethernet Switch 903.084,27 3,612.337,08
13L2 4 Nibble Ethernet Switch 801.709,21 3,206.836,84
13L3 4 Nibble Ethernet Switch 961.963,81 3,847.855,24
13L4 4 Nibble Ethernet Switch 603.661,43 2,414.645,72
13L 4 SRC.SI d.o.o. Ethernet Switch 710.926,76 2,843.707,04

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

– Unistar LC d.o.o. Ljubljana, v vrednosti
43.920,40 SIT (oprema pod oznako: 13G),

– Nibble d.o.o. Kranj, v vrednosti
6,366.937,93 SIT (oprema pod oznako:
13A, 13F, 13H, 13K, 13M).

6. (a) Kraj dobave: MORS, Centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: mrežna in ostala računalni-
ška oprema; glej točko 5.

7. Pogodbena vrednost: opredeljeno v
5. točki.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-490/2000 Ob-53285
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): MORS 54-4/2000-A.

Povabilo k oddaji ponudb vseh uspo-
sobljenih ponudnikov na razpisih Centra vla-
de za informatiko RS, št. PMO.IT-2000 (po-
novljen razpis).

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

tev izbire): merila navedena v ponudbeni

dokumentaciji za izvedbo ponudbene faze
javnega razpisa za izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti pod ozna-
ko PMO.IT-2000 z dne 9. 1. 2001.

Ponudnik Nibble d.o.o. je za točko 13L
podal več ponudb, ki pa ne izpolnjujejo vseh
tehničnih zahtev in so zato neustrezne. Za
točko 13L se tako ne izbere nobena ponud-
ba, ker smo za te točke ponovno prejeli le
eno ponudbo. Za razpisano blago v vseh
točkah sklopa 18 in 19 se ne izbere nobena
ponudba, ker smo za te točke ponovno dobi-
li le eno ponudbo ponudnika Nil d.o.o. Ljub-

ljana. Naročnik je za ponudbe, kjer je prejel
le eno ponudbo pozval ponudnike, da potrdi
veljavnost ponudbe po pozivu 54-4/2000.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nibble d.o.o. Kranj, v vre-
dnosti 6,366.937,93 SIT (za opremo pod
oznako: 13A, 13F, 13H, 13K, 13M).

Naročilo dodeljeno po ponovnem pozivu
k potrditvi veljavnosti ponudb, za katere je
naročnik prejel le eno ponudbo:

– Nil d.o.o. Ljubljana, v vrednosti
4,334.575 SIT (za opremo pod oznako
13L),
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– Nil d.o.o Ljubljana, v vrednosti
53,781.870,18 SIT (za opremo pod ozna-
ko: 18A, 18B, 18C, 18D-45, 18D-36, 18E,
18I, 19A).

6. (a) Kraj dobave: MORS, Centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: mrežna in ostala računalni-
ška oprema; glej točko 5.

7. Pogodbena vrednost: opredeljeno v
5. točki.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-491/2000 Ob-53286
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): MORS 54-5/2000.

Povabilo k oddaji ponudb vseh uspo-
sobljenih ponudnikov na razpisih Centra vla-
de za informatiko RS, št. PNO.IT-2000.

3. Datum izbire: 14. 11. 2000 (in sklepa
št. 404-08-491/2000 z dne 21. 12. 2000).

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): merila navedena v ponudbeni
dokumentaciji za izvedbo ponudbene faze
javnega razpisa za izbiro izvajalca s predho-
dnim ugotavljanjem sposobnosti pod ozna-
ko PNO.IT-2000 z dne 17. 10. 2000.

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

– Oria Computers d.o.o. Zagorje ob Sa-
vi, v vrednosti 27,938.820 SIT (oprema pod
oznako: 01A1),

– SRC.SI. d.o.o. Ljubljana, v vrednosti
12,607.978 SIT (oprema pod oznako: 05E,
05E-S, 05G, 05J),

– Intertrade ITS d.d. Ljubljana, v vredno-
sti 803.345,20 SIT (oprema pod oznako:
01C1),

– Iskra Računalniki d.o.o. Ljubljana, v
vrednosti 11,188.142 SIT (oprema pod oz-
nako: 01A1-17, 01B-RW1, 01B-DS1),

– Liko Pris d.o.o. Vrhnika, v vrednosti
523.362 SIT (oprema pod oznako: 03L),

– Marand d.o.o. Ljubljana, v vrednosti
4,947.773,52 SIT (oprema pod oznako:
02),

– Unistar LC d.o.o. Ljubljana, v vredno-
sti 58.848,14 SIT (oprema pod oznako:
05C).

6. (a) Kraj dobave: MORS, Centralno
skladišče, Miheličeva ul., Ljubljana-Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: mrežna in ostala računalni-
ška oprema, glej točko 5.

7. Pogodbena vrednost: opredeljeno v
5. točki.

8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10., 11., 12., 13.

Ministrstvo za obrambo

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 30/01 Ob-53393
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 31. 7. 2001
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v
Štepanjskem naselju – jugovzhodno ob-
močje (ul. Vide Janežičeve in Pesarska
ulica, Jakčeva ulica, Nusdorferjeva uli-
ca, ul. Angele Ocepkove, Litijska cesta).

7. Pogodbena vrednost: 100,988.559,76
SIT (brez DDV).

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

be: 107,857.460 SIT in 100,988.559,76
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 60-62 z
dne 7. 7. 2000; izid v Uradnem listu RS, št.
108 z dne 24. 11. 2000.

13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 31/01 Ob-53394
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v Šte-
panjskem naselju – jugozahodno obmo-
čje (Steletova ulica, Štepanjsko nabrežje,
Štepanjska cesta, Prištinska cesta, Novo-
sadska ulica, Parmska cesta, Jakšičeva
ulica, Litijska cesta, Mekinčeva ulica).

7. Pogodbena vrednost: 136,652.705,40
SIT (brez DDV).

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

be: 145,898.846 SIT in 136,652.705,40
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 60-62 z
dne 7. 7. 2000; izid v Uradnem listu RS, št.
108 z dne 24. 11. 2000.

13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 29/01 Ob-53395
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v
Zgornji Zadobrovi, po cesti v Prod.

7. Pogodbena vrednost: 64,976.655,40
SIT (brez DDV).

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

be: 67,246.224,52 SIT in 64,976.655,40
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 60-62 z
dne 7. 7. 2000; izid v Uradnem listu RS, št.
108 z dne 24. 11. 2000.

13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 28/01 Ob-53396
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbe-
ni rok, ponudbeni odstotek za obračun ma-
nipulativnih stroškov).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v
Štepanjskem naselju – severno obmo-
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čje (Ob Sotočju, Skopska ulica, Jakčeva
ulica, ulica Polonce Čude, Škerjančeva
ulica).

7. Pogodbena vrednost: 117,955.329,14
SIT (brez DDV).

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

123,573.364,92 SIT in 117,955.329,14 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 60-62 z
dne 7. 7. 2000; izid v Uradnem listu RS, št.
108/00 z dne 24. 11. 2000.

13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-53402
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: za sklop 1.1.1. Trasa avto-
ceste Gradis Nizke Gradnje d.d., Lavričeva
3, 2000 Maribor, za sklop 1.1.2/I Viadukt
Šentožbolt Gradis Nizke Gradnje d.d., La-
vričeva 3, 2000 Maribor, za sklop 1.1.2/II
Viadukt Log in Javorje Gradis Nizke Gradnje
d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor, za sklop
1.1.2/III Viadukt Petelinjek in Suša Gradis
Nizke Gradnje d.d., Lavričeva 3, 2000 Ma-
ribor in za sklop 1.1.3 Predor Podmilj SCT
d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Celje–Ljubljana,
odsek 6: Vransko–Blagovica od km
70,720 do km 87,507, pododsek Troja-
ne–Blagovica od km 79,320 do km
87,507; izvedba del od km 82,150 do
km 85,880 v skupni dolžini 3730 m (Šen-
tožbolt – zahodni portal predora Trojane
do viadukta Vranke pri Blagovici)

7. Pogodbena vrednost: sklop 1.1.1.
3.379,805.559 SIT, sklop 1.1.2/I
2.070,516.861 SIT, sklop 1.1.2/II
2.070,975.318 SIT, sklop 1.1.2/III
2.652,117.083 SIT, sklop 1.1.3
2.763,560.646 SIT.

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

be: sklop 1.1.1. 5.117,403.918 SIT,
3.379,805.559 SIT, sklop 1.1.2/I
3.322,328.262,86 SIT, 2.070,516.861
SIT, sklop 1.1.2/II 3.299,923.299 SIT,
2.070,975.318 SIT, sklop 1.1.2/III
4.373,765.786,46 SIT, 2.652,117.083
SIT, sklop 1.1.3 3.711,839.108,73 SIT,
2.763,560.646 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: javni razpis za ugo-

tavljanje sposobnosti je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.

13., 14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-53403
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti.

3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: J.V. Primorje d.d., Vipav-
ska 3, 5270 Ajdovščina + Jäger Bau, Btlog-
strasse 95, A-6780 Schruns, Avstrija.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Klanec–Ankaran,
Srmin–Socerb; izgradnja predora Kaste-
lecl.

7. Pogodbena vrednost
6.906,976.190,71 SIT

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

nudbe: 10.885,651.830,86 SIT,
6.906,976.190,71 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: javni razpis za
ugotavljanje sposobnosti je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000.

13., 14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Ob-53406
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, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-

slednjih 12 mesecih: AC Klanec–Anka-
ran, Srmin–Socerb–predor Dekani in tra-
sa od KM 19,500 do KM 26,400:

Sklop 1: gradnja predora Dekani: dolži-
na leve cevi 2.175,27 m (od km
21,5+54,08 do km 23,7+29,35 – po sta-
cionaži AC); dolžina desne cevi 2.191,77
m (od km 21,5+60,00 do km 23,7+51,77
– po stacionaži AC) ki obsega: izvedba pre-
dora – gradbeni del; izvedba predusekov s
portalnimi konstrukcijami; pogonski centrali
– gradbeni del; napajalni in požarni vodo-
vod z vodohramom;

Sklop 2: gradnja trase AC od km 19,500
do km 26,400 ki obsega: osnovna trasa v
dolžini 4.760 m; razcep Srmin; deviacije;
podporni in oporni zidovi; vodnogospodar-
ske ureditve, zadrževalni objekti in regulaci-
je; prestavitve elektrovodov in napajanja; jav-
na razsvetljava, klic v sili; prestavitev in za-
ščita vodovodov; prestavitev in dograditev
fekalne kanalizacije; prestavitev TK vodov;
protihrupna zaščita; krajinska ureditev in za-
saditev; oprema ceste.

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

ročila, če je določen: oktober 2001; priče-
tek gradnje maj 2002; rok dokončanja za:
sklop 1: predor Dekani: 32 mesecev in
sklop 2: trasa od km 19,500 do km 26,400:
34 mesecev.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC projekt
Primorska, Marjan Ortar, univ. dipl. inž.
grad., tel. 05/763-12-39.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
v okviru lastnih sredstev DARS in kredita
EIB.

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

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

Ob-53407
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, faks 01/300-99-37,
tel. 01/300-99-59.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: AC Klanec–Anka-
ran, Srmin–Socerb – viadukt Bivje in
ostali premostitveni objekti od KM
19,500 do KM 26,400:

Sklop 1: Viadukt Bivje:(v km 25.0 +
65.48 (začetek), v km 25.6 + 23.48 (ko-
nec) d=557,50 m in š=28,43 m);

Sklop 2: Premostitveni objekti od km
19,500 do km 26,400: podvozi, podhod,
mostovi; nadvozi; viadukt Lama 6-5a: (Pod-
voz 3-13 v km 21.800 d=6,00m in
š=38,45 m; Podhod 3-14 v km 23.877
d= 4,80m in š=53,15 m; Podvoz 3-15 v km
0.477 kraka 1 v razcepu Srmin d= 11,80 m
in š= 23,50 m; Podvoz 3-16 v km 25.933
d= 25,92 m in š= 35,76 m; Nadvoz 4-8a v
km 19.820 d= 69,00m in š=7,90 m; Nad-
voz 4-11 v km 0.241 – 0.278 dev. 1-29
d= 36,90 m in š= 13,96 m; Nadvoz 4-12 v
km 4.022 (začetek) v km 4.091 (konec)
krak 2BHC d= 71,35 m in š= 10,30 m;
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Nadvoz 4-12a v km 26.223 (začetek) v km
26.292 (konec) d= 71,09 m in š= 28,70 m;
Most 5-1 v km 3.250 HC d= 17,10 m
in š= 10,00 m; Most 5-3 v km 0.410 dev.
1-30 d0 29,50 m in š= 9,00 m; most 5-4 v
km 26.415 d= 9,47 m in š= 6,30 m; Most
5-5 v km 0.176 dev. 1-28 d= 10,67 m in
š= 9,20 m; Viadukt Lama 6-5a v km 24.336
(začetek) in v km 24.421 (konec)
d= 86,00 m in š= 28,33 m).

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

ročila, če je določen: november 2001; pri-
četek gradnje junij 2002; rok dokončanja
za: sklop 1: viadukt Bivje: 20 mesecev in
sklop 2: premostitveni objekti od km
19,500 do km 26,400: podvozi, podhod,
mostovi: 6 mesecev; nadvozi: 8 mesecev;
viadukt Lama 6-5a: 10 mesecev.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC projekt
Primorska, Evgen Mugerli, univ. dipl. inž.
grad., tel. 05/368-45-36.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: sredstva so zagotovljena
v okviru lastnih sredstev DARS in kredita
EIB.

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

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

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 0512/3-308/64-01 Ob-53575
V Uradnem listu RS, št. 59-60 z dne

20. 7. 2001 je bil pod objavo št. 52416
objavljen javni razpis za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za izdelavo in do-
bavo delov policijskih uniform.

V skladu s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00)
podaljšujemo rok za predložitev ponudb in
datum odpiranja ponudb.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do 22. 8.
2001, najkasneje do 10. ure. Javno odpi-
ranje ponudb bo 22. 8. 2001, ob 11. uri.

Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.

Ministrstvo za notranje zadeve

Popravek

Št. 512/3-308/68-01 Ob-53411
V javnem razpisu po odprtem postopku

za nakup programske opreme, objavljenem

v Uradnem listu RS, št. 59-60 z dne 20. 7.
2001, Ob-52443, se 3.(a) točka popravi in
se pravilno glasi:

3.(a) Vrsta in količina blaga: program-
ska oprema:

– sklop 1: Aplikativna programska
oprema,

– sklop 2: Sistemska programska
oprema,

– sklop 3: Programska oprema
OS/390,

– sklop 4: Programska oprema LN.
Ministrstvo za

notranje zadeve

Ob-53263
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6a,

5220 Tolmin, tel. 05/38-81-120, faks
05/38-81-239.

3. a) Vrsta in količina blaga:
– zdravstveni in potrošni material:

medicinski, sanitetni in potrošni mate-
rial,

– laboratorijska diagnostika in pribor,
– RTG filmi in kemikalije,
– potrošni material v zobozdravstvu,

za preventivo, zdravljenje in protetiko,
– zdravila,
– pogonska goriva,
– kurilno olje za ogrevanje.
b) Predvidena je oddaja po sklopih (sku-

pine in podskupine), in sicer za en sklop,
več sklopov ali za vse skupaj.

4. Kraj dobave: sedež naročnika in
zdravstvene postaje (Bovec, Kobarid, Most
na Soči in Podbrdo)

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da, v kolikor nadomestno blago zagotavlja
enako kvaliteto, kot razpisano.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 10. 2001
do 31. 12. 2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Uprava ZD Tolmin,
kontaktna oseba je Dušan Taljat, univ. dipl.
prav.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan;

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije iz katere morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku (naziv, naslov, naved-
ba ali je davčni zavezanec ali ne, potrdilo o
registraciji davčnega urada v kolikor je dav-
čni zavezanec),

– potrdilo o vplačilu za razpisno doku-
mentacijo iz katerega mora biti razviden to-
čen naziv in naslov plačnika, znesek in da-
tum plačila ter žig organizacije, ki je izvedla
plačilni promet;

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpi-
sno dokumentacijo: 17.850 SIT (DDV je
vključen) na žiro račun 52030-603-31455,
z  oznako  za  razpisno  dokumentacijo  za
oddajo  javnega  naročila  ZD  Tolmin
2/2001.

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

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Tolmin, Prešer-
nova 6a, 5220 Tolmin.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 2001 ob 12.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: la-
stna menica oziroma bančna garancija, če
vrednost ponudbe presega znesek
30,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila: rok
plačila ne more biti krajši od 60 dni od
dneva izdaje računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: pravni
akt o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo bi-
ti veljavne najmanj 90 dni od dneva javne-
ga odpiranja ponudb. Predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je do 20. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, najdaljši plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo:1. 8. 2001.

Zdravstveni dom Tolmin

Št. 003/2001-220-5/01 Ob-53265
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,

Uprava Republike Slovenije za civilno letal-
stvo.

2. Naslov naročnika: Uprava Republike
Slovenije za civilno letalstvo, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, telefaks 01/43-16-035, te-
lefon 01/473-46-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: konzole
in pripadajoča oprema za simulator kon-
trole letenja, dve delovni konzoli za kon-
trolorje in dve za pilotski del, ter dva
kompleta pulta za CBT, pult za sobo si-
mulatorja, dva pulta za knjižnico v učil-
nici, omara Sepro in omara za shranje-
vanje CD-medijev. Vrsta in količina bla-
ga izhaja iz razpisnega dela tehnične
dokumentacije v II. delu razpisnega gra-
diva .

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Ponudba je sprejemljiva, če vsebuje vse na-
vedene sklope v celoti z všteto vgradnjo in
montažo. Ocenjena vrednost naročila v ce-
loti z vključeno vgradnjo (na ključ) je
15,000.000 SIT.

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

variantna ponudba je možna samo, če je
združljiva in kompatibilna z obstoječo opre-
mo v kontroli letenja.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: novem-
ber/december 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava RS za
civilno letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana,
razpisno gradivo lahko dvignete v vložišču
URSCL (pritličje), dodatne informacije v zve-
zi s predmetom razpisa so na voljo od 27. 8.
2001 do 31. 8. 2001 vsak dan od 10. do
13. ure na tel. 01/473-48-05 Grebenšek
Andrej.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek od 8.
do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure in 14.
do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure v
vložišču URSCL.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Uprava Republike Slovenije za
civilno letalstvo, Kotnikova 19 a, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 9. 2001 ob 10. uri v Ljubljani,
Kotnikova 19a, sejna soba URSCL II. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: nepre-
klicna bančna garancija na prvi poziv za re-
snost ponudbe, izdana s strani ustrezne pr-
vorazredne banke (FITCH-IBCA rating AA) v
višini 10% od vrednosti blaga z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb - v skla-
du z zahtevami razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Javno
naročilo se financira iz sredstev proračuna
RS v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS in sklenjeno pogodbo (fiksna cena
v SIT oziroma v primeru tujega ponudnika v
EUR z vključenimi vsemi stroški in usteznim
davkom na dodano vrednost - sistem fun-
kcionalni ključ v roke, avansa ni, plačilo pre-
ko bančnega transferja - akreditiva ni, pla-
čilni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa oziroma 60 dni v primeru plačil po
situacijah).

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 v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije; ponudniki lahko nastopijo kot po-
samezni izvajalec oziroma s podizvajalci na
podlagi pogodbe o skupnem nastopanju (jo-
int venture) z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 še to,da pov-
prečni letni čisti prihodki od prodaje (za zad-
nja tri leta) morajo biti v višini najmanj dva-
kratne ponudbene vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001 / 1. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: sku-
pna cena za predmet razpisa (največ 50

točk): najnižja cena je 50 točk, najvišja
cena je 0 točk, vmesnim cenam pripada
sorazmerni delež točk, zaokrožen na dve
decimalni mesti; reference ponudnika za
podobna dela (največ 50 točk): največ re-
ferenc je 50 točk, najmanj referenc je 0
točk, vmesnemu številu referenc pripada
sorazmerni delež točk, zaokrožen na dve
decimalni mesti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Ministrstvo za promet
Urad RS za civilno letalstvo

Ob-53268
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano Republike Slove-
nije.

2. Naslov naročnika: Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-90-00, tele-
faks 01/478-91-55, matična št. 5022851,
žiro račun 50100-630-10014.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– kmetijska mehanizacija za tri vzor-

čne kmetije v Federaciji BiH,
– kmetijska mehanizacija za strojni

krožek v Republiki Srbski.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. sklop: Kmetijska mehanizacija za tri
vzorčne kmetije v Federaciji Bosne in Her-
cegovine: traktor z močjo 45 do 48 KW,
dvobrazdni plug, predsetvenik za pripravo
setvišča, trosilec mineralnih gnojil, traktor-
ska prikolica, sejalnik za koruzo, traktorska
rotacijska kosilnica, del. širine 165 cm, eno-
redni traktorski silo kombajn, rotacijski obra-
čalnik sena, rotacijski zgrabljalnik sena, sa-
monakladalna prikolica za voluminozno kr-
mo, mešalec gnojevke na električni pogon,
cisterna za razvoz gnojevke, traktorsko no-
šena škropilnica);

2. sklop: Kmetijska mehanizacija za stroj-
ni krožek v Republiki Srbski: (traktor moči
58 do 61 KW, dvobrazdni obračalni plug,
tribrazdni obračalni plug, kultivator -predse-
tvenik, škropilnica, trosilec umetnega gno-
ja, pnevmatska sejalnica za koruzo, sejalni-
ca za žito, stroj za obiranje koruze, dvoosna
prikolica, prednji nakladač, silo kombajn,
rotacijska kosilnica, rotacijski obračalnik,
zgrabljalnik za seno, samonakladalna priko-
lica, cisterna za gnojevko, enoosna prikoli-
ca, mešalec gnojevke, trosilec gnoja, rota-
cijska drobilka).

Ponudniki lahko ponudijo dobavo blaga
samo za posamezen sklop ali za celoto,
vendar ločeno za vsak posamezen sklop.
Na kuverti je potrebno razločno navesti na
kateri sklop se ponudba nanaša.

5. Kraj dobave: Bosna in Hercegovina
1. sklop: Federacija Bosne in Hercego-

vine: Gradačac, Tuzlansko-Podrinski kan-
ton, Odžak, Posavski kanton in Lipa pri Bi-
haču, Unsko-sanski kanton.

2. sklop: Republika Srbska: Banja Luka
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni

začetek dobave je 20. september 2001,
predvideni zaključek dobave opreme je 30.
september 2001.

8. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo lahko dvignete na MKGP, v sobi 612,
Oddelek za mednarodno sodelovanje, pri
Nini Baloh, tel. 01/478-91-15, telefaks
01/478-91-55.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame do roka, ki je
določen za oddajo ponudb.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo prispeti na Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah in označene z napisom “Ponudba
– ne odpiraj“, s številko javnega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na-
vedbo predmeta razpisa, številko sklopa, za
katerega velja ponudba ter s polnim naslo-
vom ponudnika.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dne
3. septembra 2001, ob 11. uri, v sejni sobi
K603, v VI. nadstropju, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora naročniku izročiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 0,5% od
ponujene vrednosti blaga. Izbrani ponudnik
mora v času trajanja te garancije skleniti
pogodbo. Predložena bančna garancija mo-
ra biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
na žiro račun naročnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal dobavljeno blago: v roku 30
dni po predložitvi računa in zapisnika o pre-
vzemu opreme s strani naročnika v višini
60% vrednosti pogodbe iz sredstev prora-
čuna 2001 in 30% pogodbene vrednosti
najkasneje do 15. februarja 2002, iz sred-
stev proračuna za leto 2002 oziroma iz sred-
stev začasnega financiranja proračuna za
leto 2002. V primeru, da bo dobavitelj pre-
dložil tudi bančno garancijo za zavarovanje
garancijskih obveznosti (10% pogodbene
vrednosti) bo naročnik izplačal celotno ku-
pnino najkasneje do 15. februarja 2002 iz
proračuna za leto 2002 oziroma iz sredstev
začasnega financiranja proračuna za leto
2002.

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: ponudnik mora predloži-
ti naročniku poleg splošnih pogojev (41. do
43. člen Zakona o javnih naročilih) tudi po-
trdilo, da je dobavljena oprema slovenske-
ga porekla in reference ponudnika na po-
dročju ponudbe tovrstne opreme.
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15. Ali je izvedba naročila dobave bla-
ga z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

16. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve:
ponudba mora veljati 30 dni od odpiranja
ponudb. Na podlagi 78. člena Zakona o
javnih naročilih bo naročnik posredoval
ponudnikom pisno obvestilo o oddaji na-
ročila.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
podlagi najnižje cene.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka predhodnega
razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 8. 2001.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS

Št. 2783/2001-9 Ob-53290
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno

stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta

15, 1270 Litija.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo za

pobiranje in odvoz odpadkov z nadgrad-
njo, prostornine 11 m3, pogon 4x4.

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

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

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 90 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Roman
Ciglar, telefonska številka 890-00-10.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
5.000 SIT, na trans. račun št.
02023-0020080754 pri NLB.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 14. 9. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javno podjetje Komunalno stano-
vanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška ces-
ta 15, 1270 Litija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 14. 9. 2001 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančno garancijo za restnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do
12. 10. 2001.

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

12. Pravna  oblika  povezave  skupine
ponudnikov  v  okviru  ene  ponudbe,
potem  ko  je  ta  izbrana  kot  najugod-

nejša  (47.  člen  Zakona  o  javnih  naroči-
lih): /

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: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

15. Merila za ocenitev ponudb: po
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Javno podjetje
Komunalnostanovanjsko podjetje

Litija d.o.o.

Št. 808 Ob-53296
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.
2. Naslov naročnika: Todraž 1, 4224

Gorenja vas, tel. 04/51-59-300, faks
04/51-59-399, e-mail: marjan. ursic@ru-
dnik-zv.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava kurilnega olja EL – ekstra
lahko, količina cca 160.000 l.

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

4. Kraj dobave: Rudnik Žirovski vrh, p.o.
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2001 do 31. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo v RŽV
– Inženiring, Jože Lenart.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 20. 8. 2001
do 10. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (v znesku je
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
št. 51510-601-12713.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1,
4224 Gorenja vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 9. 2001 ob 11. uri v sejni sobi Rudnika
Žirovski vrh.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 30
dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik
bo sprejel svojo odločitev najkasneje v roku
15 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost do 50 točk,
– rok plačila do 30 točk,
– rok dobave do 20 točk,
Ovrednotenje posameznega merila je

opisano 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: 1. 8. 2001.
Rudnik Žirovski vrh, p.o., Gorenja vas

Št. K4143-12/01 Ob-53315
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper; faks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-36.

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

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

4. Kraj dobave: Center za socialno delo
Koper, Cankarjeva ulica 6, Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
montaža opreme traja največ 35 dni po
obojestranskem podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper. Dodatne informacije se dobi na
Uradu za družbene dejavnosti Mestne
občine Koper, tel. 05/664-62-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 8. 2001 do
roka za oddajo ponudb, v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper, št. 51400-630-90004, sklic:
0071410002-0403, s pripisom: Javni raz-
pis za dobavo in montažo opreme za Center
za socialno delo Koper.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, pritličje desno ali po pošti na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2001 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, prvo nadstropje.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini
2,000.000 SIT, veljavna do 31. 10. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: račun
za dobavljeno in montirano opremo bo izva-
jalec izstavil po uspešno opravljeni primo-
predaji celotne opreme. Naročnik bo račun
poravnal v 60 dneh od dneva prejema situ-
acije.

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 sploš-
nih 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 31. 10. 2001, predviden datum od-
ločitve o sprejemu ponudbe: 7. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri izbo-
ru najugodnejšega ponudnika bomo up-
oštevali dve merili, in sicer ceno in rok
dobave in montaže opreme.

1. Najnižja ponudbena cena dobi 100
točk: Cmin=c1(100 točk).

Cene ostalih ponudnikov bodo točkov-
ane po naslednji formuli:

ci=100×(Cmin/Ci)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.8.
2. Najkrajši rok izvedbe dobi 100 točk:

Tmin=t1(100 točk).
Rok izvedbe ostalih ponudnikov bo točk-

ovan po naslednji formuli:
ti=100×(Tmin/Ti)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.2.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku

izvedbe se seštejejo. Izbran bo ponudnik,
ki bo zbral najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 2/01 Ob-53344
1. Naročnik: Zavod za gradbeništvo Slo-

venije.
2. Naslov naročnika: Dimičeva 12,

1000 Ljubljana, faks 01/280-44-84, elek-
tronski naslov: cirila.golob@zag.si, tel.
01/280-44-39.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– hidravlični agregat,
– hidravlični bat,
– krmilna elektronika za hidravlični

bat.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Zavod za gradbeništvo
Slovenije, Laboratorij za konstrukcije, Dimi-
čeva 12, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava do
aprila 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je moč prevzeti pri Metki Pret-
nar, tajništvo dir., Dimičeva 12. Za dodatne
informacije sta na voljo Cirila Golob – za
splošne informacije in Ljubo Petkovič – za
tehnične informacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico (z navedbo polnega naslova in št.
javnega razpisa – 2/01) na račun št.
50102-603-401067.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gradbeništvo Sloveni-
je, Dimičeva 12, Ljubljana, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. september 2001 ob 14. uri, v
sejni sobi 122 D, v 1. nadstropju zavoda,
Dimičeva 12.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obroč-
no odplačevanje v času od najmanj 90 dni
do največ 180 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: navedene v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 45 dni po odpiranju ponudb, datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe bo predvidoma v
20 dneh po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične prednosti: 40%,
– cena: 40%,
– plačilni rok: 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 31. 7. 2001.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

Št. 1/01 Ob-53345
1. Naročnik: Zavod za gradbeništvo Slo-

venije.
2. Naslov naročnika: Dimičeva 12,

1000 Ljubljana, faks 01/280-44-84, elek-
tronski naslov: cirila.golob@zag.si, tel.
01/280-44-39.

3. (a) Vrsta  in  količina  blaga:  napra-
va za preskušanje požarnih lastnosti
gradbenih materialov (Single Burning
Item).

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

4. Kraj dobave: Zavod za gradbeništvo
Slovenije, Požarni laboratorij, Srednje Ga-
meljne 41, Ljubljana-Šmartno.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je moč prevzeti pri Metki Pret-
nar, tajništvo dir., Dimičeva 12. Za dodatne
informacije sta na voljo Cirila Golob – za
splošne informacije in Milan Hajdukovič –
za tehnične informacije.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom ali
položnico (z navedbo polnega naslova in št.
javnega razpisa – 1/01) na račun št.
50102-603-401067.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za gradbeništvo Sloveni-
je, Dimičeva 12, Ljubljana, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. september 2001 ob 12. uri, v
sejni sobi 122 D, v 1. nadstropju zavoda,
Dimičeva 12.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obroč-
no odplačevanje v času od najmanj 90 dni
do največ 180 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 45 dni po odpiranju ponudb, datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe bo predvidoma v
20 dneh po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične prednosti: 50%,
– cena: 30%,
– plačilni rok: 20%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 31. 7. 2001.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

Št. DI-0309-5/10-B Ob-53356
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
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2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, tel. 01/30-77-200, faks
01/23-12-182.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdrav-
ljenju zavarovanih oseb z inkontinenco.

Specifikacija pripomočkov in količine so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

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

4. Kraj dobave: območje RS Slovenije
(lokacije domov za starejše občane, social-
novarstvenih zavodov in zavodov za uspo-
sabljanje).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo v
roku 30 dni po sprejemu sklepa o izbiri za
obdobje treh let.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana, soba 204 - Marija
Šepec, dodatna pojasnila razpisne doku-
mentacije se lahko zahtevajo pisno po fak-
su 01/43-13-245.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko zahteva pisno po pošti
ali prevzame osebno vsak delovni dan od
11. do 13. ure. Ponudnik, ki zahteva dvig
razpisne dokumentacije, mora predložiti po-
oblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni podat-
ki o ponudniku (naziv, naslov, številka fak-
sa, navedba ali je davčni zavezanec ali ne
oziroma navedba davčne številke).

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana (vložišče, soba 51).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 9. uri na naslovu
Miklošičeva 24, v sobi št. 231.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa za opravljeno dobavo.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za opravlja-
nje dejavnosti oziroma dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti samostojnega podjetnika,

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečaja ali likvidaci-

je ali da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,

3. da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,

4. da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve in poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi,

5. da je vpisan v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov, in sicer pravnih
ali fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost pro-
meta na debelo, pri Uradu za zdravila,

– da je medicinsko tehnični pripomo-
ček, ki je predmet ponudbe vpisan v regi-
ster medicinskih pripomočkov pri Uradu za
zdravila.

6. da predloži:
– ponudnik pravna oseba: potrjen obra-

zec BON 1 in BON 2 ali BON 3 oziroma
enakovreden obrazec izpolnjen s strani po-
nudnikove banke v primeru, če je ponudnik
že ukinil žiro račun pri Agenciji za plačilni
promet in bilanco stanja, bilanco uspeha ter
izkaz denarnih tokov za leto 2000,

– ponudnik samostojni podjetnik: dav-
čno napoved za leto 2000 in poročilo ponu-
dnikove banke o povprečnem stanju na žiro
računu in morebitnih blokadah le-tega in
bilanco stanja, bilanco uspeha ter izkaz de-
narnih tokov za leto 2000.

Iz predloženih dokumentov mora izhaja-
ti, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih do dne-
va sestave dokumenta ni imel blokiranega
žiro računa oziroma da je število blokad naj-
več 10 dni,

7.
– da predloži seznam opravljenih dobav

potrjen s strani pogodbenega partnerja kot
je to določeno v razpisni dokumentaciji,

– da predloži seznam ključnega osebja
ponudnika odgovornega za izvedbo po-
godbe,

8. da ni dal zavajajoče podatke,
9. da predloži izjavo, da bo zagotavljal

zahtevane količine za vse razpisane vrste
pripomočkov, za katere odda ponudbo,

10. da nudi najmanj 30 dnevni plačilni
rok,

11. da predloži izjavo, da bo zagotavljal
dostavo fco domovi za starejše, socialno-
varstveni zavodi in zavodi za usposabljanje,

12. da nudi dobavni rok, ki ni daljši od
48 ur,

13. da predloži izjavo, da bo poslal vse
vzorce pripomočkov skupaj s ponudbo,

14. da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v primerih kot je to določe-
no v razpisni dokumentaciji,

15. da predloži izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pre-
vzetih obveznosti v primerih kot je to dolo-
čeno v razpisni dokumentacij.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj do 10. 11. 2001, naročnik
bo odločitev o sprejemu ponudbe sprejel
predvidoma do 15. 10. 2001.

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

– cena 50%, kvaliteta 50%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 8 Ob-53363
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
informacijskega sistema za vodenje
vzdrževanja.

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

4. Kraj dobave: Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne in delne ponudbe ne bodo upoš-
tevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2001 - april 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v sobi št. 2C. 1,3,
Andreja Mihevc, dodatne informacije Marko
Nemec Pečjak.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa na žiro račun.
50106-601-90093, sklic št. 43.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 9. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D 2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 19. 9. 2001 ob 10. uri, v dvorani
C, IV. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo po dobavi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
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ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalcem in proizvajalcem opreme, mo-
ra ponudnik predložiti pogodbo o skupnem
nastopanju,

– pisne izjave vseh v ponudbi navede-
nih podizvajalcev in proizvajalcev opreme,
ki bodo sodelovali pri realizaciji javnega
naročila, da je ponudnik pravočasno in pra-
vilno poravnal svoje zapadle poslovne ob-
veznosti,

– navedba proizvajalca opreme,
– v primeru, da celotna ponudbena vre-

dnost z DDV presega 50 mio SIT, mora
ponudnik predložiti mnenje pooblaščenega
revizorja,

– podatke o že sklenjenih pogodbah, iz
katerih je razvidna stopnja gotovosti del in
zasedenost oziroma razpoložljivost kadrov-
skih kapacitet,

– seznam najvažnejših dobav v zadnjih
petih letih (št. pogodbe, znesek, datum, na-
ročnik) v Sloveniji in po svetu, posebej za
področje energetike,

– opis tehnične opremljenosti in naprav,
ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter štu-
dijskih in raziskovalnih zmogljivosti,

– poimenski spisek ključnega tehnične-
ga osebja in druge strokovne delavce ponu-
dnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogod-
be in odgovorni za nadzor kakovosti ter po-
imenski spisek zaposlenih ali podizvajalcev
v vzdrževanju,

– podati podatek o ceni enoletnega po-
garancijskega vzdrževanja,

– kopije certifikatov za skladnost,
– podati število strokovnjakov s certifika-

tom principala za programsko opremo,
– terminski plan,
– prospektna dokumentacija.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 19. 11. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 1. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (40%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference ponudnika (30%), uspo-
sobljenost za uvedbo in vzdrževanje (25%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana

Ob-53364
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
VN odklopnikov in ločilnikov 110, 220
in 400 kV.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja po sklopih in sicer za
tehnično zaključene celote, pri čemer pred-
stavlja eno tehnično zaključeno celoto ob-
jekt, oziroma RTP.

4. Kraj dobave: Enote Eles, d.o.o., skla-
dno s tehničnimi razpisnimi pogoji.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu sektorja
za Prenos električne energije, drugo nad-
stropje, Andreja Mihevc, dodatne informa-
cije Marko Hrast.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (5.000 SIT +
DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa, sklic na PEE, na žiro
račun št. 50106-601-90093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 9. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, vložišče, prevzemnik Kata-
rina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 13. 9. 2001 ob 10. uri, v dvorani
D IV. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 60 dni, gotovinsko plačilo
po posameznih dobavah.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo,
v ponudbeni dokumentaciji mora biti predlo-
žena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN in navedenih v razpisni dokumenta-
ciji (navodilo ponudniku za izdelavo ponud-
be) predložiti naslednje dokumente, ki so
pogoj za sodelovanje:

– potrdilo Ministrstva za finance, pristoj-
nega davčnega urada, da je ponudnik zave-
zanec za DDV,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
proizvajalcem opreme, mora ponudnik pre-
dložiti pogodbo o skupnem nastopanju.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
45 dni od dneva, določenega za dostavo
ponudb, predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe 10. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena za opremo (75% delež), tehnični

razpisni pogoji (10% delež), tehnične pre-
dnosti naprave za določen objekt (7% de-
lež), usposobljenost vzdrževalnega osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega servi-
serja v Sloveniji (5% delež), rok dobave
opreme (3% delež) .

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: možnost kasnejšega nakupa dodat-
ne opreme po točki člena 110 ZJN.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: oddano dne 21. 6. 2001,
objavljeno 29. 6. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 41/01 Ob-53368
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, te-
lefaks: 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidene so tudi delne ponudbe, in sicer
za vsako skupino razpisane opreme pose-
bej kot sledi:

– stikalna oprema,
– merilni transformatorji, odvodniki pre-

napetosti in podporni izolatorji.
4. Kraj dobave: dostava razpisane opre-

me je v skladišče RTP Črnuče-razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudnik lahko ponudi več variant opreme,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik
mora ponuditi čimkrajši dobavni rok od pod-
pisa pogodbe. Predvideni rok dobave je naj-
več 5 mesecev od podpisa 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.
01/43-15-255 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro 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 10. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št.: 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 10. 9. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.
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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 41/01 -
Ponudba za dobavo 110 kV opreme - Ne
odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska cesta 56/VII v Ljubljani.

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

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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 opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, datum overovitve kopije
le te ne sme biti starejši 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
predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih
petih letih pred objavo naročila ni bila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
nje, ki je povezano z njegovim poslova-
njem, da njegovo poslovanje ni s sodno ali
drugo odločbo ustavljeno, 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 bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– izjavo banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),

– BON 1 in 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,

– dokazilo ponudnika o zadostni prosti
kadrovski zmogljivosti (izjava) in strokovni
usposobljenosti kadrov, (seznam zaposle-
nih z navedbo strokovne usposobljenosti)
potrebnih za izvedbo naročila,

– dokazilo o zadostni tehnični opreme-
ljenosti ponudnika, potrebnih za izvedbo na-
ročila,

– dokazilo o sposobnosti servisiranja za
čas predvidene življenjske dobe ponujenih
proizvodov, oziroma opreme (izjava),

– dokazilo ponudnika o dobavah opre-
me 110 kV napetostnega nivoja elektrogo-
spodarskim družbam v Sloveniji v prete-
klem 3 letnem obdobju v skupni vrednosti
50 mio SIT,

– dokazilo, da je bila ponujena oprema
kot je predmet razpisa v preteklih 3 letih že
vgrajena v elektroenergetske objekte v
distribucijskih elektroenergetskih sistemih v
Sloveniji,

– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumen-

tov se upošteva datum odpiranja ponudb.
Kot veljavni bodo upoštevani le dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali notarsko
overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in
podpisani.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (75% delež),
– tehnične prednosti ponujene opreme

(16% delež),
– rok plačila (6% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

ponudnika (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 3. 9. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 6. 9. 2001.

Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana

Ob-53371
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška 12, 1000

Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebni
računalnik – 150 kosov, monitor – 150
kosov, prenosni računalnik – 5 kosov,
laserski tiskalnik – 50 kosov, barvni briz-
galni tiskalnik – 15 kosov.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Nova Gorica,
Koper, Novo Mesto, Sevnica, Kranj, Celje,
Velenje, Maribor, Murska Sobota. Natančni
naslovi so navedeni v razpisni dokumentaciji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
dovoljena je dodatna variantna ponudba,
ustrezati mora vsem tehničnim zahtevam.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana,
vložišče, Andreja Babnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ogled in prevzem
razpisne dokumentacije je možen od te ob-
jave do 7. septembra 2001, med 10. in 12.
uro. Razpisno dokumentacijo je mogoče
prejeti tudi po pošti. V tem primeru mora
interesent poslati pisna dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije in svoj polni naslov
na faks 01/425-98-23 in na osnovi tega
prejme razpisno dokumentacijo priporoče-
no po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno predložiti pooblastilo pre-
vzemnika razpisne dokumentacije in doka-
zilo o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sred-
stev na žiro račun št. 50106-603-44712,
pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana s
pripisom “Razpisna dokumentacija – NRO
ZRSZ 2001“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod RS za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana, vložišče (klet,
soba 04).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. september 2001 ob 10.15, Za-
vod RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljub-
ljana, sejna soba (klet, soba 03).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nična izjava in menica v vrednosti 10% po-
nudbene vrednosti. Vzorec menične izjave
je v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik se zavezuje opravljati plačila v skladu z
veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.

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: prihodki ponudnika v le-
tu 2000 morajo biti enaki ali večji od 10-krat-
nika ponudbene vrednosti, ponudnik mora
imeti zaposlenih najmanj deset delavcev v
rednem delovnem razmerju.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do vključno 30. novembra 2001, predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
24. september 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb: kvalite-
ta ponudbe, reference, kadri ponudnika, te-
hnične lastnosti, cena, dobavni rok. Po-
drobno so merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 01/01 Ob-53374
1. Naročnik: Urad predsednika Republi-

ke Slovenije.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 17,

Ljubljana, faks št. 01/478-13-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

enega vozila (prostornina motorja ccm:
od 4000-4500 - segment E) in odkup
rabljenega vozila po sistemu staro za
novo. Natančen tehnični opis vozil je raz-
viden iz razpisne dokumentacije.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: do 30. 10.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Urad predse-
dnika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
1000 Ljubljana, Ivanka Zupanc, tel.
01/478-13-63.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v delovnih dneh
med 9. in 11. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Urad predsednika Republi-
ke Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana - vlo-
žišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 10. uri v sobi 123 v
Uradu predsednika Republike Slovenije.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS, ostali pogoji so
podani 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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

dobave vozil v zadnjih treh letih pred oddajo
ponudbe,

3. garancijski rok,
4. rok dobave,
5. vzpostavljen sistem kakovosti v skla-

du z zahtevami standarda ISO 9001,
6. finančna sposobnost ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 3. 8. 2001
Urad predsednika

Republike Slovenije

Ob-53379
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,

p.p. 7, 1001 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strežniki

za ISDN dostop: 1440 B kanalov ter
vzdrževanje ponujene opreme za nedo-
ločen čas.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo bo oddano v enem kosu, ni predvi-
dena oddaja po sklopih.

4. Kraj dobave: Arnes, Jamova 39, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo sprejemal variantne ponudbe,
ki bodo izpolnjevale minimalne tehnične za-
hteve, navedene v razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave razpisane opreme je 10. 10.
2001. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 10. 10. 2001 (z dnem do-
bave opreme).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je mogoče prevzeti vsak delov-
ni dan med 10. in 14. uro v prostorih Arnes,
Jamova 39, soba M104. Ponudniki lahko
zahtevajo pojasnila po elektronski pošti na
naslov “razpis@arnes.si“ ali po faksu
01/479-88-99 pod oznako razpisa “ISDN
dostop 2001“. Vsa pojasnila bodo posre-
dovana prevzemnikom razpisne dokumen-
tacije na navedeni kontaktni elektronski na-
slov ali po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50106-603-47959.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
10.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Arnes, Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana, soba M104.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Arnes, Jamova 39, Ljubljana.

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

dniki morajo v ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
ocenjene vrednosti naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2001. Naročnik bo ponu-
dnike obvestil o izboru predvidoma 20 dni
po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in kvalificiranost ponudnika, kva-
liteta opreme. Podrobneje so pogoji in me-
rila opredeljeni 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: 3. 8. 2001.

Arnes

Ob-53381
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,

p.p. 7, 1001 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: strežniki

za kombiniran klicni dostop (RAS): 960
modemov ter vzdrževanje ponujene
opreme za nedoločen čas.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo bo oddano v enem kosu, ni predvi-
dena oddaja po sklopih.

4. Kraj dobave: Arnes, Jamova 39, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo sprejemal variantne ponudbe,
ki bodo izpolnjevale minimalne tehnične za-
hteve, navedene v razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave razpisane opreme je 10. 10.
2001. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 10. 10. 2001 (z dnem do-
bave opreme).

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče prevzeti vsak delovni dan
med 10. in 14. uro v prostorih Arnes, Jamo-
va 39, soba M104. Ponudniki lahko zahteva-
jo pojasnila po elektronski pošti na naslov
“razpis@arnes.si“ ali po faksu 01/479-88-99
pod oznako razpisa “Klicni dostop 2001“.
Vsa pojasnila bodo posredovana prevzemni-
kom razpisne dokumentacije na navedeni
kontaktni elektronski naslov ali po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50106-603-47959.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
9.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Arnes, Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana, soba M104.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Arnes, Jamova 39, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo v ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
ocenjene vrednosti naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2001. Naročnik bo ponu-
dnike obvestil o izboru predvidoma 20 dni
po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in kvalificiranost ponudnika,
kvaliteta opreme. Podrobneje so pogoji in
merila  opredeljeni  v  razpisni  dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Arnes

Ob-53383
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,

p.p. 7, 1001 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: hrbtenič-

ni usmerjevalnik (router): 2 kosa ter
vzdrževanje ponujene opreme za nedo-
ločen čas.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo bo oddano v enem kosu, ni predvi-
dena oddaja po sklopih.

4. Kraj dobave: Arnes, Jamova 39, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo sprejemal variantne ponudbe,
ki bodo izpolnjevale minimalne tehnične za-
hteve, navedene v razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum dobave razpisane opreme je 10. 10.
2001. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 10. 10. 2001 (z dnem do-
bave opreme).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo je mogoče prevzeti vsak delov-
ni dan med 10. in 14. uro v prostorih Arnes,
Jamova 39, soba M104. Ponudniki lahko
zahtevajo pojasnila po elektronski pošti na
naslov “razpis@arnes.si“ ali po faksu
01/479-88-99 pod oznako razpisa “Usmer-
jevalniki 2001“. Vsa pojasnila bodo posre-
dovana prevzemnikom razpisne dokumen-
tacije na navedeni kontaktni elektronski na-
slov ali po faksu.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
50106-603-47959.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Arnes, Jamova 39, 1000 Ljub-
ljana, soba M104.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Arnes, Jamova 39, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo v ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
ocenjene vrednosti naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 31. 12. 2001. Naročnik bo ponu-
dnike obvestil o izboru predvidoma 20 dni
po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference in kvalificiranost ponudnika, kvali-
teta opreme. Podrobneje so pogoji in meri-
la opredeljeni 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: 3. 8. 2001.

Arnes

Št. 407-169/2000 Ob-53382
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-

stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-46-00, faks
01/478-44-17.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
površinskih in detajlnih načrtov ter do-
bava in montaža opreme za Morsko bio-
loško središče v Piranu.

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

Sklop A:
– izdelava detajlnih in površinskih načr-

tov serijske, vgrajene in laboratorijske
opreme,

– dobava in montaža serijske, vgrajene
in laboratorijske opreme,

– zagon in preskus laboratorijske op-
reme;

Sklop B:
– izdelava načrtov ožičenja računalniške

mreže,
– dobava računalniške opreme (Hard-

ware),
– Instalacija programske opreme (Soft-

ware),
– zagon in preskus računalniške strojne

in programske opreme.
Ponudbe so lahko podane za posame-

zen sklop ali oba sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: Fornače 41, Piran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

možnost opcij, opredeljenih v razpisni do-
kumentaciji.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: za rapisno dokumenta-
cijo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Urad za investicije, Trubarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, tajništvo: 01/244-11-96, faks
01/244-12-68; dodatne informacije Stane
Mikuž MŠZŠ, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/422-11-90, faks 01/244-12-68.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure do izteka roka za predloži-
tev ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v znesku 10.000 SIT naj ponu-
dniki poravnajo z virmanskim nakazilom na
žiro račun št. 50100-630-10014.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Urad za investicije, Trubarjeva 3,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. september 2001 ob 12.15, v
sejni sobi Urada za investicije Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport, Trubarjeva 3,
1000 Ljubljana.

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

– za resnost ponudbe – 10% vrednosti
naročila za posamezni sklop,

– za dobro izvedbo prevzetih del – 10%
vrednosti naročila za posamezni sklop,

– za odpravo napak v garancijskem ro-
ku – 10% vrednosti naročila za posamezni
sklop.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 60 dni od dneva javnega od-
piranja ponudb, t.j. do 15. 11. 2001; pred-
videni datum odločitve 10. 10. 2001

15. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Fedor Umek, Fiesa 7, 6330 Piran, tel.
041-666-487, faks 01-28-00-654, E-poš-
ta: umek@mons.si

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-53386
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: insektici-

di in rodenticidi.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– 1. sklop - insekticidi,
– 2. sklop - rodenticidi.
Ponudbe se lahko nanašajo na celoto ali

na posamezne sklope javnega naročila.
4. Kraj dobave: Zavod za zdravstveno

varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna v
letih 2001/2002, oziroma do izdobave ko-
ličin.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do
8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 8. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Pr-
vomajska 1.

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

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

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

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

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

14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 30. 9. 2001 – na-
ročnik bo odločitev o sprejemu ponudbe
sprejel v 15 dneh po javnem odpiranju po-
nudb.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-53404
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
zunanje in notranje opreme aparatov,
strojev in naprav za AC bazo Ljubljana –
izpostava Dob.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v dveh sklopih, in sicer:
sklop 1 – aparati, stroji in naprave; sklop 2
– notranja in zunanja oprema.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je 45 dni po podpisu pogodbe.

7. (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 Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 10. 8. 2001 do
13. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 9. 2001 do 9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 9.
2001 ob 10. uri, na naslovu Ljubljana, Dru-
žba za državne ceste, Tržaška 19a, sejna
soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 304.000 za sklop 1 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb, v
višini 464.000 za sklop 2 in veljavnostjo
210 dni od datuma odpiranja ponudb, ozi-
roma v višini 768.000 SIT za oba sklopa
skupaj in veljavnostjo 210 dni od datuma
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 12. 3. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 23. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
3. 8. 2001.

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

Ob-53405
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
vozil osebnega, kombiniranega in dveh
lahkih tovornih vozil za AC bazo Ljublja-
na – izpostava Dob.

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

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

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
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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 Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad. – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
01/47-88-331, faks 01/47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 10. 8. 2001 do
13. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 6.500 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104) ozi-
roma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 9. 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 9.
2001 ob 9. uri, na naslovu Ljubljana, Dru-
žba za državne ceste, Tržaška 19a, sejna
soba 312/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 447.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 12. 3. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 23. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
3. 8. 2001.

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

Ob-53458
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva ul.

10, 2250 Ptuj, tel. 78-07-300.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 160 kom električnih negovalnih po-

stelj z ograjicami,
– 160 kom nočnih omaric z zložljivo

servirno mizico,
– 100 kom trapezov,
– 160 kom vzmetnic za postelje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: zagotoviti je potrebno dobavo opreme
v celoti.

4. Kraj dobave: Ptuj, Volkmerjeva 10.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2001 do 31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom upoko-
jencev Ptuj, Volkmerjeva 10, Antonija Žum-
bar, vsak delavnik med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik do
24. 8. 2001 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR št.
52400-603-30575.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 13. 9. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Ptuj, Volk-
merjeva 10, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 9. 2001 ob 13. uri.

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

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): /

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: 1. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba po merilih
iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Dom upokojencev Ptuj

Št. 19/1-02-II/7 Ob-53460
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.

2. Naslov naročnika: Tesarska 10,
1330 Kočevje.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje; 750.000 litrov.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, 1330 Kočevje, tel.
01/89-51-260, Urša Butala.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do odpiranja po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun št.: 51300-601-10238, pri APP Ko-
čevje.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ko-
munala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330
Kočevje (v tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 9. 2001 ob 10. uri, na Komunali Koče-
vje, d.o.o., Tesarska 10, Kočevje.

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

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

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve: do 14. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
popust, plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o.

Št. 559-01 Ob-53461
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 8-kanalni

diagnostični aparat za senzorično elek-
troencefalografijo.

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

4. Kraj dobave: Očesna klinika, Zalo-
ška 29a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo), vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame vsak delovnik
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 6. 9. 2001.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 9. 2001 ob 12. uri, v Komerciali
Kliničnega centra, Poljanski nasip 58, 1000
Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 20.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti vključno z
DDV. Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do 7. 1. 2002.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 6. 1. 2002. Predvideni datum odločitve
konec meseca septembra.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena (70%), strokovni kriteriji (30%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 0512/3-308/66-01 Ob-53534
1. Naročnik: Republika Slovenija, Min-

istrstvo za notranje zadeve.

2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks št.
01/2315-073.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– naprave za ugotavljanje verodosto-

jnosti dokumentov docubox - 4 kosi,
– naprave za ugotavljanje verodosto-

jnosti dokumentov docutest - 4 kosi.
Opis blaga, ki je predmet tega razpisa je

naveden v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo po sklopih, in sicer:

– sklop 1 – naprave za ugotavljanje vero-
dostojnosti dokumentov docubox,

– sklop 2 – naprave za ugotavljanje vero-
dostojnosti dokumentov docutest.

Ponudniki lahko ponudijo blago, ki je
predmet javnega razpisa, v celoti ali po
posameznih celotnih sklopih. Posameznih
postavk iz posameznega sklopa ponudniki
ne morejo ponuditi.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Vodovodna 93 a, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne
ponudbe, pri čemer morajo le-te zadostiti teh-
nični specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 27. 10. 2001,
najkasnejši rok za dobavo blaga, ki je pred-
met javnega razpisa pa je 30 dni po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne 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 doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, iz katerega
morajo biti razvidni osnovni podatki o ponud-
niku (naziv, naslov, navedba 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 katerega mora biti jasno razviden točen
naziv in naslov plačnika, znesek in datum
plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
znesek: 4.000 SIT, način plačila: virman-
sko, številka računa: 50100-637-55284
(Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna šte-
vilka: 28 17116-2401002-30806601.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo

za notranje zadeve RS, Štefanova 2 –
vložišče, 1501 Ljubljana

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 9. 2001,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komis-
iji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 8%
od skupne ponudbene vrednosti z vključen-
im DDV.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti 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
primeru, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo, mora ta skupina izvajal-
cev predložiti izjavo o predložitvi pravnega
akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo 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 ponud-
niki odgovarjajo naročniku neomejeno soli-
darno.

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 140 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 1. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ekonom-
sko najugodnejša je ponudba, ki ustreza mer-
ilom cena, garancijski rok, rok odprave na-
pake in finančno stanje ponudnika.

Za merilo cena lahko ponudbe prejmejo
60 točk, za garancijski rok 15 točk, za rok
odprave napake 15 točk ter za finančno
stanje ponudnika 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/76-01 Ob-53537
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-52, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega naročila zajema dobavo blaga
in izvedbo šolanja, in sicer: dobava 22
kompletov laserskih merilnikov hitrosti
ter izvedba servisno-tehničnega in upo-
rabniškega šolanja.

Predmet javnega naročila je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
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(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se ne bo oddalo po sklopih, ponu-
dniki morajo ponuditi blago v celoti.

4. Kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna
93a.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudniki lahko ponudijo tudi variantne ponud-
be, pri čemer morajo le-te zadostiti tehnični
specifikaciji iz razpisne dokumentacije.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka je 10. 10. 2001, predvideni
datum zaključka pa 20. 12. 2001.

7.(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne 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 med 12. in 14. uro,
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, št. računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30807601.

8.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 9. 2001, najka-
sneje 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.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 9.
2001, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudni-
ki morajo kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe predložiti bančno garancijo.

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 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 25. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, dobavni rok in finančno
stanje ponudnika. Največje možno število
točk, ki jih lahko ponudba prejme za ceno
je 88 točk, za dobavni rok 6 točk, ter za
finančno stanje ponudnika 6 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 404-08-178/01-2 Ob-53557
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

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

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– moška delovna bluza: 700 kosov,
– moške delovne hlače: 700 kosov,
– moška delovna halja: 500 kosov,
– ženska delovna bluza: 700 kosov,
– ženske delovne hlače: 700 kosov,
– ženska delovna halja: 400 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih, ponudnik
mora ponuditi celoten predmet razpisa.

4. Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana - Šen-
tvid.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava naj-
kasneje do 31. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva plo-
ščad 24, 1000, Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-86 in Dušan
Cirar, tel. 471-23-48, soba št. 550.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z

navedbo polnega naslova in št. javnega raz-
pisa MORS 196/2001-ODP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije 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 razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 9. 2001,
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzem-
nik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene z napisom:
“Ne odpiraj – ponudba MORS-196/2001–
ODP, Delovna oblačila“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 11. 9. 2001 ob
9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad
24, 1000 Ljubljana.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: posebni pogoji naročnika:

– da je sposoben dobaviti blago najka-
sneje do 31. 10. 2001,

– da bodo tkanina in artikli ustrezali zah-
tevam naročnika,

– da imajo vsi artikli delovnih oblačil zgo-
raj na levem rokavu oznako pripadnosti SV
in našitek z vezenim napisom priimka in pr-
ve črke imena, našitek se na obleko pritrdi z
ježkastim trakom,

– da bodo velikostne številke delovnih
oblačil s pribitkom za krčenje ustrezale stan-
dardnim konfekcijskim številkam na sloven-
skem trgu,

– da bo blago pakiral na osnovi razdelil-
nika po velikostnih številkah,

– da je priložil vzorce za posamezne arti-
kle delovnih oblačil.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudb: ponudba mora veljati do
eventuelne sklenitve pogodbe, odločitev
predvidoma do konca septembra 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki, ki bodo izpolnili splošne pogoje in
posebne pogoje naročnika, bodo ocenjeni
na podlagi najnižjega ponujenega predra-
čuna.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za obrambo
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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

Št. 347-30/01 Ob-53353
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta

5,1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55
706, faks 03/56-64-011.

3.(a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija javnih cest 2001.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov,obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop,več sklopov ali vse
skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo
za izvedbo celotnega razpisanega dela. Na-
ročnik si pridržuje pravico podpisa pogod-
be glede na razpoložljiva proračunska sred-
stva.

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

4. Kraj izvedbe del: Območje Občine
Zagorje ob Savi.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6.Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
september 2001,dokončanje del decem-
ber 2001.

7.(a) Naslov službe in oseba,od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Zagorje ob
Savi,Oddelek za gospodarske javne službe,
C. 9. avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, kon-
taktna oseba Ivo Vrtačnik ali Andrej Drnov-
šek,tel.03/56-55-705.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS,od 7. do 12. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 11.900 SIT naj ponudniki porav-
najo pred dvigom dokumentacije na ŽR
52720-630-10077, proračun občine Za-
gorje ob Savi. V ceni je vštet 19% DDV.

8.(a) Datum in ura,do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 9. 2001 do 12.
ure ne glede na vrsto prenosa. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene z ozna-
ko ponudnika in z napisom: Ne odpiraj -
ponudba modernizacija javnih cest 2001.

(d) Naslov,kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Zagorje ob Savi,Cesta 9.
avgusta 5,1410 Zagorje ob Savi, vložišče.

9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 9. 2001 ob
12. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Predstav-
niki ponudnikov morajo predložiti pisno po-
oblastilo za zastopanje.

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

dniki morajo ponudbi priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT z veljavnostjo 60 dni od datuma odpira-
nja ponudb in ostale garancije, navedene v
razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik, 50% najmanj
v roku 90 dni od potrditve situacij, 50% do
dne 30. 6. 2002.

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

13. Pogoji,ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti po 41.do
43. členu ZJN: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokazovanje pogo-
jev,je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum,do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dne 30. 10. 2001,predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 30. 9. 2001.

15.Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji bodo natančneje oprede-
ljena.

Izhodišča za izbor najugodnejšega po-
nudnika pa bodo: ponujena cena, referen-
ce na tovrstnih delih, garancija in plačilni
pogoji. Najcenejša ponudba ni nujno naju-
godnejša.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo pojasnila razpisne do-
kumentacije v najkrajšem možnem času po-
sredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev,ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: dne 2. 8. 2001.

Občina Zagorje ob Savi

Ob-53354
1. Naročnik: Občina Izola – Comune di

Isola, po koncesijski pogodbi Stavbenik,
Servisne storitve, d.o.o., Koper

2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 16,
6000 Koper, tel. 05/640-39-53, faks
05/640-39-54.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija stanovanjskega objekta Smre-
karjeva 55, Izola (ureditev treh stano-
vanjskih enot).

(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: Smrekarjeva 55, Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe:
– pričetek del 15. 10. 2001,
– rok izvedbe 90 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stavbenik –
Servisne storitve, d.o.o., Koper, Postojn-
ska 5, Izola, kontaktna oseba: Zdenka Ko-
fol-Dobrila, inž. gr.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od po-
nedeljka do petka od 8. do 12. ure; sreda
od 14. do 17. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT se nakaže na žiro
račun Stavbenika, Servisne storitve, d.o.o.,
Koper, št. 51400-601-22449, z navedbo
predmeta naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 10. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stavbenik – Servisne storitve,
d.o.o., Koper, Postojnska 5, Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 9. 2001 ob 10. uri, na Stavbeni-
ku, Servisne storitve, d.o.o., Koper, Po-
stojnska 5, Izola.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje iz proračuna Občine Izola za leto
2001. Plačilo v roku 60 dni od dneva preje-
ma potrjene situacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe je v skla-
du z razpisno dokumentacijo; datum odločitve
o sprejemu ponudbe je 24. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba – cena, pla-
čilni rok, rok izvedbe, garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročamo objavo ponovnega raz-
pisa.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Občina Izola – Comune di Isola

Št. 66000-0025/01 Ob-53360
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

19, 4240 Radovljica; tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija spomeniško zaščitenega ob-
jekta Šivčeva hiša.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
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koj po podpisu pogodbe (september 2001),
dokončanje del v 45 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Alpdom inže-
niring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, kon-
taktna oseba Martin Baumgartner, tel.
04/537-45-29, faks 04/531-42-11, GSM
041/766-460.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 8. do 14. ure, po
predhodni enodnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, nakazilo na
transakcijski račun 07000-0000031130,
pri Gorenjski banki, d.d., enota Radovljica,
s pripisom Šivčeva hiša.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Alpdom inženiring, d.d., Can-
karjeva 1, 4240 Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. september 2001 ob 12. uri, v mali
sejni sobi Občine Radovljica, Gorenjska ce-
sta 19, Radovljica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v skladu
z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili ZIPRS 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01).

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je izvajal dela na vsaj
dveh spomeniško zaščitenih objektih, da so
njegovi letni prihodki enaki vsaj dvakratni
razpisni vrednosti, da nima nekrite izgube v
zadnjih dveh letih, da niso imeli blokiranega
žiro računa najmanj 6 mesecev pred oddajo
ponudbe, da nimajo vrnjenih akceptnih na-
logov in menic kot posledico plačilne ne-
sposobnosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
den datum odločitve 10. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 80%, garancijski rok do 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Občina Radovljica

Št. 42/01 Ob-53367
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana tel. 01/43-15-255, tele-

faks: 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
daljnovoda 2 x 20 kV Zidani most – Ra-
deče, 2. faza:

– gradbena dela,
– jeklene konstrukcije,
– elektromontažna dela,
– demontažna dela.
(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, ev.
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

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

4. Kraj izvedbe: DV 2 x 20 kV Zidani
most – Radeče.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno varianto izvedbe naro-
čila.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je meseca oktobra 2001 in do-
končanje razpisanih del predvidoma v 3 me-
secih.

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.
01/43-15-255 v sobi štev. 16 na naslovu
Elektro 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 10. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 007991-276 z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 10. 9. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ces-
ta 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 42/01 -
Ponudba za izgradnjo daljnovoda 2 x 20 kV
Zidani most-Radeče, 2. faza - Ne odpiraj”

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 9.
2001, ob 13. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
ju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska
cesta 56/VII v Ljubljani.

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

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: go-
tovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.

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

jnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
v veljavno odločbo - dovoljenje up-

ravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, datum overovitve kopi-
je le te ne sme biti starejši od 90 dni,
v dokazilo, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
v dokazilo, da poslovanje ponudnika

ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih
petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno, 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 bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

• izjavo banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),

• BON 1 in 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,
v dokazilo o poravnanih davkih, prispe-

vkih 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 teh-
ničnih informacij in zagotovitvi garancij,

• pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

• izjave vseh v svoji ponudbi navedenih po-
dizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji
naročila, da je ponudnik pravočasno in pravil-
no poravnal svoje zapadle obveznosti do njih,

• dokazilo ponudnika o zadostni prosti
kadrovski zmogljivosti (izjava) in strokovni us-
posobljenosti kadrov, (seznam zaposlenih z
navedbo strokovne usposobljenosti) ponudni-
ka, oziroma njegovega podizvajalca, potreb-
nih za izvedbo naročila,
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• dokazilo o zadostni tehnični opremeljenos-
ti ponudnika, oziroma njegovega podizvajalca,
potrebnih za izvedbo naročila,

• dokazilo ponudnika ali njegovega podiz-
vajalca, da je v preteklem 5 letnem obdobju
zgradil vsaj 1 objekt v obsegu in izvedbi kot je
predmet tega razpisa,

• potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti dokumen-

tov se upošteva datum odpiranja ponudb. Pri-
dobitev dokumentov pod oznako v  velja tudi
za eventuelnega podizvajalca in morajo biti
predloženi v originalu ali notarsko overjene
fotokopije, ustrezno žigosani in podpisani.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (75 % delež),
– strokovna priporočila (reference) (16 %

delež),
– rok plačila (6 % delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000 po-

nudnika (3 % delež).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: navedene so v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na
pisne zahtevke, ki bodo naročniku pri-
poročeno posredovane do 3. 9. 2001.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za objavo:
do 6. 8. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

Št. 344-06-7/2001 Ob-53377
1. Naročnik: Občina Destrnik.
2. Naslov naročnika: Vintarovci 50,

2253 Destrnik, tel. 02/752-09-00, faks
02/752-09-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcije lokalnih cest in javnih poti ter
izgradnja mostu na potoku Rogoznica v
občini Destrnik.

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

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

4. Kraj izvedbe: Območje občine
Destrnik .

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: september –
december 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Občina
Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik, kon-
taktna oseba je Čeh Miran, tel.
02/752-09-00.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo, morajo predložiti dokazilo o plači-
lu pristojbine v višini 15.000 SIT na ŽR občine

Destrnik št. 52400-630-20717, z namenom
nakazila “pristojbina za javni razpis“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 27. 8. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Destrnik, Vin-
tarovci 50, 2253 Destrnik (s pripisom javni
razpis ne odpiraj).

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo 27. 8. 2001
ob 14. uri v sejni sobi občine Destrnik,
Vintarovci 50.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
brezpogojna bančna garancija, plačljiva na
prvi poziv v vrednosti 10% ponujene vred-
nosti s trajanjem veljavnosti 30 dni po
odpiranju ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
plačevanje po potrjenih začasnih mesečnih
situacijah v roku 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): ponudniki
lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupina izvajalcev, lahko predloži
ponudbo o skupni izvedbi javnega naročila
v skadu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. člena
zakona o javnih naročilih: skladno z razpis-
no dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 11. 2001. Predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 15. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
ekonomsko najugodnejša ponudba, ki
ustreza merilom: cena, rok plačila, garanc-
ijska doba,strokovna usposobljenost ponud-
nika in njegove reference na enakih in po-
dobnih delih, finančno stanje ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: računske napake gredo v škodo
ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico
zmanjšati obseg del v okviru zagotovljenih
finančnih sredstev in se za zmanjšani obseg
del sklene ustrezna pogodba (fazna izgrad-
nja), izbran izvajalec del v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zadeve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Občina Destrnik

Ob-53375
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. ju-
nija 1b, Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/33-91-100,
faks 05/33-91-128

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
kanalov c,d,e,f v Novi Gorici.

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

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

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
25. 9. 2001, zaključek del 30. 10. 2001.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovodi in kanal-
izacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta
25. junija 1b,5000 Nova Gorica,
Investicijsko-razvojni sektor, kontaktna ose-
ba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Dar-
ja Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sre-
da od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
plačilo razpisne dokumentacije v višini
15.000 SIT se nakaže na račun APP Nova
Gorica: 52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Vodovodi In Kanalizacija Nova
Gorica, D.D., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 4. 9. 2001 ob 10. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gori-
ca, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za res-
nost ponudbe mora ponudnik predložiti ak-
ceptni nalog v višini 10% ponujenih del z
veljavnostjo 90 dni od te objave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije.Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.

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

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: upošteva se
splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja.Datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 14. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
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Ob-53376
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica, d.d., Kromberk,Cesta 25. ju-
nija 1b, Nova Gorica.

2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25
junija 1b, Nova Gorica,tel. 05/33-911-00,
faks 05/33-911-28

3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalni
kanal v Dornberku.

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

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

4. Kraj izvedbe: Dornberk.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek del
25. 9. 2001, zaključek del 30. 10. 2001.

(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Vodovodi in kanal-
izacija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica,
Investicijsko-razvojni sektor, kontaktna ose-
ba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Dar-
ja Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sre-
da od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokument-
acije v višini 15.000 SIT se nakaže na račun
APP Nova Gorica: 52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Vodovodi in kanaliza-
cija Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta
25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 4. 9. 2001 ob 9. na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gori-
ca, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za res-
nost ponudbe mora ponudnik predložiti ak-
ceptni nalog v višini 10% ponujenih del z
veljavnostjo 90 dni od te objave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije.Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.

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

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: upošteva se
splošne pogoje po 41. do 43. členu ZJN.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja.Datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 14. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 15%, rok izdelave 5%,
reference 5%, garancija 5%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

17. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica,
d.d.

Št. 403-93/01-21303 Ob-53443
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Naslov naročnika: Cesta maršala Ti-

ta 47, 4270 Jesenice, tel. 04/58-31-040
telefaks 04/58-64-573.

3. (a) Opis in obseg gradnje: nivojsko
križanje industrijskega tira z industrij-
sko cesto – Poslovna cona Jesenice.

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

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

4. Kraj izvedbe: poslovna cona Jese-
nice.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka:
15. 10. 2001, dokončanje v 90 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Je-
senice, Komunalna direkcija, razpisno do-
kumentacijo se lahko zahteva od Stanke
Trifoni, dodatne informacije od Antona Ko-
vača, univ. dipl.inž. gradb., tel.
04/58-10-335.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 8. 2001
do 10. 9. 2001 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
virmansko nakazilo v višini 15.470 SIT (z
DDV), na žiro račun Občine Jesenice, šte-
vilka: 51530-630-50155, sklicevanje na
številko 713000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 9. 2001,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Jesenice, sprejem-
na pisarna upravne enote Jesenice, soba
št. 1.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 10. 9. 2001, ob 13.15. v konfe-
renčni 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.

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): ne.

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

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik v zadnjih 6
mesecih ne sme biti blokiran.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 19. 11. 2001 in predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe: 25. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70 %,
– reference ponudnika na podobnih ob-

jektih 20 %,
– plačilni pogoji 10 %.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico, da
sklene pogodbo z najugodnejšim ponudni-
kom, če bo v letu 2001 pridobil sredstva
za sofinanciranje izvedbo investicije s stra-
ni države.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Občina Jesenice

Št.351-41/2001-04 Ob-53445
1. Naročnik: Občina Muta.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 17,

2366 Muta, telefon: (02) 876-18-23, faks
02/876-11-14.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vzdrževa-
nje lokalnih in uličnih cest ter javnih po-
ti na območju Občine Muta v letih 2001
do 2003.

(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: lokalne in ulične ceste
ter javne poti na območju Občine Muta.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 31. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Mu-
ta, Glavni trg 17, 2366 Muta, tel:
02/876-18-23, faks 02/876-11-14, kon-
taktna oseba Ferdo Jehart, univ. dipl. inž.
grad, ali Silva Skutnik.

(b) Čas, v katerem se lahkoprevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. do 14. ure, v petkih od 8. do 12.
ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT nakazati na žiro
račun št. 51860-630-25685 s pripisom lo-
kalne ceste-Občina Muta,

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: petek, 30. 8.
2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek, 31. 8. 2001 ob 8. uri v
prostorih Občine Muta.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu mesečnega računa.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik skle-
ne pogodbo z enim izbranim izvajalcem za
celoto.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od datuma odpiranja ponudb,
odločitev o sprejemu ponudbe v 15 dneh
od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference (opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Občina Muta

Št. 41302/00039/01 Ob-53447
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta

14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, tel.
02/568-10-04, faks 02/568-11-35, e-mail:
obcina.sv.jurij@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev osnovne šole, vrtca ter prizidek k
vrtcu.

A. Osnovna šola - (Preureditev pod-
strešja, prizidek k osnovni šoli ter novi
vhod za potrebe 9 letne osnovne šole);

B. Vrtec - (Prizidek k obstoječemu in
adaptacija starega vrtca).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik lahko predloži po-
nudbo skupaj za oba sklopa oziroma pose-
bej ponudbo za sklop A ali B.

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

4. Kraj izvedbe: Sv. Jurij ob Ščavnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka: 15. 10. 2001 ter dokonča-
nja: A=60 dni in B=90 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sv.
Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, 9244
Sv. Jurij ob Ščavnici, tel. 02/568-10-04,
faks 02/568-11-35. Za dajanje vseh do-
datnih informacij je odgovorna oseba Peter
Brumen.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
ŽR 51910-630-76129. Na dokazilu o vpla-
čilu mora biti navedena davčna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: četrtek, dne
13. 9. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici,
Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščav-
nici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, dne 13. 9. 2001 ob 13. uri
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe: A v višini
1,000.000 SIT in B v višini 2,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupini izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih 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: nobenih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 12. 2001, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 15. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa:

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Št. 405-07-3/01-4 Ob-53449
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Občina Kanal ob

Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, faks
05/39-81-223, obcina.kanal@siol.net, tel.
05/39-81-200.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
hodnikov za pešce in javne razsvetljave
skozi naselji Ročinj in Doblar.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ureditev hodnika za pešce in
JR skozi naselje Ročinj in ureditev hodnika
za pešce in JR skozi naselje Doblar.

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

4. Kraj izvedbe: naselji Ročinj, Doblar.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: okvirno od 25. 9.
2001 do 28. 2. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Nives
Prijatelj ali Danila Mugerli, tel.
05/39-81-200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure, v skladu z zakonom.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številko bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
15000 SIT, DDV vključen, plačilo z virma-
nom na ŽR 52000-630-7022 s pripisom
hodniki za pešce in JR Ročinj-Doblar.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 2001 do 9. ure
na tajništvo Občine Kanal ob Soči.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg svo-
bode 23, 5213 Kanal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 9. 2001 ob 9.30, v sejni sobi Občine
Kanal ob Soči.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bianco menica z menič-
no izjavo za vnovčenje v vrednosti 10% po-
nujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: zakon o
izvrševanju proračuna RS za leto 2001

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega ŽR več kot 3
dni skupaj.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 35 dni od dneva predložitve po-
nudb, predviden datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 21. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001

Občina Kanal ob Soči

Ob-53451
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine v Kranju.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 44,

4000 Kranj, tel. 04/280-73-11.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

trietažnega objekta v starem mestnem
jedru Kranja, Tomšičeva 7, v celoti.

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

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

4. Kraj izvedbe: Tomšičeva 7, 4000
Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum pričetka
del: 15. 10. 2001, datum dokončanja del:
15. 12. 2001 (delno; do zagotovitve vselji-
vosti objekta).
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Projektivno po-
djetje Kranj, Bleiweisova cesta 6, 4000
Kranj, Božena Kokalj, tel. 04/28-10-223.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dokumentacija bo
na razpolago od 28. 8. 2001 do 27. 9. 2001
od 12. do 14. ure z vsemi obrazložitvami v
Projektivnem podjetju Kranj, Bleiweisova ce-
sta 6, 4000 Kranj, Božena Kokalj.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT plačati na žiro
račun PPK Kranj št. 51500-601-10222, od-
prtega pri Gorenjski banki.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 9. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZVNKD (tajništvo), Tomšičeva
44, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 28. 9. 2001 v
prostorih ravnatelja zavoda, Tomšičeva 44,
4000 Kranj, s pričetkom ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti ak-
ceptni nalog v višini 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po do-
govoru glede na potek del v roku 30 dni po
potrditvi 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 bo sklenjena z izbranim izvajalcem,
ki bo nosilec del in usklajevalec poteka del.

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

1. reference zaposlenih za dela na sana-
cijah podobnih objektov,

2. letni promet: min. 100,000.000 SIT.
14. Datum, do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe: 28. 12.
2001, datum odločitve: 30. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 75%, reference pri tovrstnih de-
lih 20%, fiksnost cen (zahtevana), opcija
ponudbe (90 dni, zahtevana), način plačila
(glej točko 11, predpisan), druge ugodno-
sti 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico naročiti
manjši obseg del od razpisanega, v kolikor
se izkaže, da ne more zagotoviti sredstva za
pokrivanje stroškov pogodbenega zneska.
Ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: prvi razpis.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju

Št. 405-07-3/01-5 Ob-53454
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Občina Kanal ob

Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, faks

05/39-81-223, obcina.kanal@siol.net, tel.
05/39-81-200.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izboljša-
va in nadgradnja LC 163030 Kora-
da-meja Občina Brda (Senik) – odcep
za Nozno.

(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: Kanalski Kolovrat.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: okvirno od 12. 9.
2001 do 12. 10. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Ni-
ves Prijatelj ali Nataša Peternel, tel.
05/39-81-200.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.
do 12. ure, v skladu z zakonom.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, DDV
vključen, plačilo z virmanom na ŽR
52000-630-7022, s pripisom regionalni
projekt 2001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do 9.
ure, na tajništvo Občine Kanal ob Soči.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kanal ob Soči, Trg svo-
bode 23, 5213 Kanal.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2001 ob 9.30, v sejni sobi
Občine Kanal ob Soči.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bianco menica z menič-
no izjavo za vnovčenje v vrednosti 10% po-
nujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2001.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega ŽR več kot 3
dni skupaj.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne 35 dni od dneva predložitve po-
nudb, predviden datum odločitve o spreje-
mu ponudbe 3. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena 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: 3. 8. 2001.

Občina Kanal ob Soči

Ob-53456
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,

3254 Podčetrtek, tel. 03/81-82-780, faks
03/582-91-98.

3. (a) Opis in obseg gradnje:
1. modernizacija dela lokalne ceste

LC 181080 Brezovec pri Polju-Polje ob
Sotli, v dolžini 1114,71 m in LC 181040
Križan Vrh-Bistrica ob Sotli, v dolžini 274
m (del ceste, ki poteka v občini Podčetr-
tek),

2. modernizacija dela lokalne ceste
LC 181040 Križan Vrh-Bistrica ob Sotli,
v dolžini 889,47 m (del ceste, ki poteka
v občini Bistrica ob Sotli).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbe se lahko nanašajo na
razpisana dela v celoti ali na dela pod 1. toč-
ko ali na dela pod 2. točko.

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

4. Kraj izvedbe:
1. dela pod točko 1 se izvajajo v naselju

Lastnič,
2. dela pod točko 2 se izvajajo v naselju

Križan Vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

končanja ali čas izvedbe: za dela pod 1. in
2. točko je predviden začetek dela septem-
ber 2001, dokončanje oktober 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Pod-
četrtek, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek,
kontaktna oseba je Igor Petovar, tel.
03/81-82-784.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure,
do roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT (z DDV) ponudniki
poravnajo z nakazilom na ŽR št.
50730-630-10201, Občina Podčetrtek,
namen nakazila: razpisna dokumentacija –
modernizacija dela LC 181080 in 181040.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v tajništvo Občine Pod-
četrtek, Trška cesta 5, Podčetrtek, ali po
pošti na naslov Občina Podčetrtek, Trška
cesta 5, 3254 Podčetrtek.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 12. septembra 2001
ob 14. uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek,
Trška cesta 5.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 3% vrednosti po-
nudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
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tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
naročnik bo sklenil pogodbo samo z glav-
nim izvajalcem del, ki lahko angažira po-
dizvajalce pod pogoji iz razpisne dokumen-
tacije.

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: 60 dni od odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 25. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, reference 10%, rok izved-
be 10% in garancija 10%. Merila so podro-
bneje opisana 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: 3. 8. 2001.

Občina Podčetrtek

Št. 19/1-62/01 Ob-53507
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj, tel.04/237-31-40, faks
04/237-31-07, e-mail: Obci-
na.Kranj@Kranj.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: cestno
omrežje in komunalna infrastruktura –
komunalna  cona II  –  Primskovo  v
Kranju.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajajo za več sklo-
pov ali za posamezni sklop.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava PID
dokumentacije.

4. Kraj izvedbe: Kranj – Primskovo -ko-
munalna cona II.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del:
september 2001, dokončanje del: marec
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Domplan d.d.
Kranj, Bleiweisova 14, 4000 Kranj, kontak-
tna oseba: Janez Fajfar, univ. dipl. inž. grad,
tel. 04/206-87-00 ali 041/647-425.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, ob petkih od 8. do 12.
ure, do dneva oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, ŽR Mestna
občina Kranj št. 51500-630-50113, s pri-
pisom Razpisna dokumentacija za Cestno
omrežje in komunalno infrastrukturo, Komu-
nalna cona II – Primskovo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 6. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Domplan d.d. Kranj, Bleiweiso-
va 14, 4000 Kranj, prevzemnik, tajništvo,
soba št. 20/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 9. 2001 ob 11. uri, Domplan d.d.
Kranj, Bleiweisova 14, mala sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: način
plačevanja z roki plačil je določen v navo-
dilih ponudnikom in v pogodbi, kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije (60 dni).

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
naročnik  sklene  pogodbo  z  enim  izbra-
nim izvajalcem za celoto ali posamezne
sklope.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 60 dni od datuma odpiranja ponudb,
odločitev o sprejemu ponudbe bo v roku 30
dni od dneva odpiranja ponudb.

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: Uradni list RS, št. 50 z dne
15. 6. 2001, Ob-50276.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 640-01-19/2001 Ob-53536
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadome-

stna gradnja Vrtca Otona Župančiča Čr-
nomelj - enota Loka, Kidričeva 18b, Čr-
nomelj - 1. faza.

(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: Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj - enota Loka, Kidričeva 18b, Čr-
nomelj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september 2001
- januar 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Oddelek za gospodarstvo, družbene
dejavnosti in javne finance, Mojca Stjepa-
novič ali Vladka Kostelec Peteh, tel.
07/306-11-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
52110-630-40302.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, 8340 Črnomelj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2001 ob 11. uri v prostorih
male sejne sobe Občine Črnomelj .

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nujene vrednosti in garancija za dobro iz-
vebdo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, 10. 9. 2001.

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: 6. 8. 2001.

Občina Črnomelj

Št. 031-01/01-598/93 Ob-53544
1. Naročnik: Občina Žužemberk.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 33,

8360 Žužemberk, tel. 07/388–51–80,
faks 07/388–51–81, e-mail: obcina.zu-
zemberk@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
sten grajskega jedra, na gradu v Žužem-
berku.

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

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

4. Kraj izvedbe: Žužemberk, 8360 Žu-
žemberk.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september in
oktober 2001, oziroma po dogovoru z inve-
stitorjem.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Žu-
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žemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
Jože Ban.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 23. 8. 2001,
vsak delovnik med 7. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, znesek se na-
kaže na ŽR Občine Žužemberk, št. 52100–
630–40141 s pripisom “Razpisna doku-
mentacija za sanacijo statične sanacije sten
starega jedra v gradu Žužemberk“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski trg
33, 8360 Žužemberk.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 8. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Žužemberk.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% razpisane vredno-
sti, ki mora veljati 60 dni po odpiranju po-
nudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa oziroma situacije je minimal-
no 60 dni od prejema računa oziroma situ-
acije.

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 razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, podrobneje je
določeno v razpisni dokumentaciji, predvide-
ni datum odločitve o ponudbi je 28. 8. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(90%), plačilni pogoji (5%), reference (5%);
podrobneje je obrazloženo v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dokumentacija je na vpogled pri in-
vestitorju, Občini Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Občina Žužemberk

Št. 601-44/99 Ob-53545
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,

1270 Litija; tel. 01/898-12-11, faks
01/898-38-35.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela za do-
zidavo in adaptacijo Osnovne šole Šmar-
tno – orientacijska vrednost 210 mio
SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Šmartno pri Litiji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del:
1. 10. 2001, dokončanje del: 28. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ inženiring
d.d. Ljubljana, Vurnikova 2; tel.
01/234-40-02, faks 01/234-40-50, kon-
taktna oseba Dolinar Jožica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 10. uro, od dneva objave do 3. 9.
2001, po predhodni najavi in z dokazilom o
vplačilu stroškov razmnoževanja razpisne
dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 50.000 SIT nakazati
na žiro račun LIZ inženiringa, št.
50102-601-11966, z navedbo davčne šte-
vilke in vpisom namena: OŠ Šmartno –
razpisna dokumentacija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
3. 9. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ inženiring d.d. Ljubljana,
Vurnikova 2, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
LIZ inženiringa, Ljubljana, Vurnikova 2, IV.
nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujenuh del z
veljavnostjo do 31. 10. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 32/01).

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 Zako-
na o javnih naročilih: ponudnike opozarja-
mo na posebne izločitvene pogoje: če je
višina letnih celotnih skupnih prihodkov po-
nudnika s področja, ki je predmet javnega
naročila v letih 1998, 1999 in 2000 ma-
njša od trikratne ponudbene vrednosti; če
je ponudnikov ali podizvajalčev žiro račun
v zadnjih šestih mesecih bil blokiran; če
ponudnik v zadnjih treh letih ni zgradil ali
adaptiral, kot glavni izvajalec, najmanj 3
primerljive objekte v vrednosti nad
100,000.000 SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve 19. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena do 50 točk in dodatne točke za
reference, daljše garancijske roke in certifi-
kate kakovosti. Uporaba meril razčlenjena v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne
22. 6. 2001, št. 601-44/99.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Občina Litija

Ob-53338
1. Naročnik: Občina Slovenske Konji-

ce, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Naslov predstavnika naročnika: Pro-

plus d.o.o., Strma ul. 8, 2000 Maribor, tel.
02/250-41-11, faks 02/250-41-35.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška, strojno in elektro instala-
cijska dela mansardnih prostorov OŠ
Pod Goro za potrebe Glasbene šole.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe del: Slovenske Konjice.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka do-

končanje del ali čas izvedbe: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek – fe-
bruar 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
2000 Maribor, Strma ul. 8, tajništvo; dodat-
ne informacije: Bojana Sovič, tel.
02/250-41-10, faks 02/250-41-35.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT, virmansko pla-
čilo na Ž.R. 51800-601-62499, pri APP,
podr. Maribor, pred dvigom razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 9. 2001 do 10.
ure – datum prejetja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Sta-
ri trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tajniš-
tvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 9. 2001 ob
12. uri, Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili raz-
pisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 30. 9. 2001.

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

ročilu: ogled objekta je možen po predho-
dni najavi na šoli oziroma pri odgovornem
projektantu Miru Kvasu, u.d.i.a. – tel.
031/858-187.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Občina Slovenske Konjice

Št. 23000 Ob-53255
1. Naročnik: Občina Radeče.
2. Naslov naročnika: Milana Majcna 1,

1433 Radeče, tel. 03/568-51-55, faks
03/568-52-85.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija javne poti Obrežje–Ribič–
Vran–Čelovnik, št. JP 842140.

(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: Radeče (Obrežje – Če-
lovnik).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: v letu 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Rade-
če, Oddelek za gospodarstvo in finance,
Jože Renko, org. dela.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do 24. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na ŽR Občine Ra-
deče, št. 50700-630-10147, v višini 5.000
SIT – s pripisom za razpisno dokumentacijo
– Rekonstrukcija JP št. 842140.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 3. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radeče, Milana Maj-
cna 1, 1433 Radeče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
Občine Radeče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% razpisa-
nih del.

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

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 izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41. do 43. čle-
nu ZJN in predložiti dokumentacijo, zahte-
vano v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve je 10. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok izvedbe, način plačila, refe-
rence in druge ugodnosti ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Radeče, Oddelek za gospo-
darstvo in finance.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Radeče

Ob-53331
1. Naročnik: Občina Vuzenica.
2. Naslov naročnika: Mladinska ulica 1,

2367 Vuzenica, tel. 02/879-12-20, faks
02/879-12-21.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste Pohorska cesta
– 3. faza. Izgradnja podpornih zidov na
Pohorski cesti v Vuzenici.

(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: Pohorska cesta, Vuze-
nica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od podpisa po-
godbe do 30. 9. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Vu-
zenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica,
tel. 02/879-12-20, faks 02/879-12-21,
Verdnik Sašo.

(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: 9.000 SIT, nakazilo na ŽR
Občine Vuzenica, 51860-630-25690.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov,  kamor  je  potrebno  pre-
dložiti  ponudbo:  Občina  Vuzenica,  Mla-
dinska  ulica  1,  2367  Vuzenica,  taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2001 ob 13. uri, v prostorih
Občine Vuzenica.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe v 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): na-
ročnik sklene pogodbo z enim izbranim iz-
vajalcem za celoto.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, 10 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve: 80 točk,
2. reference ponudnika: 20 točk.
Način uporabe meril in vrednotenje po-

nudb sta opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 8. 2001.

Občina Vuzenica

Št. 35101-77/98-4/1 Ob-53256
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik, faks 01/83-18-119, an-
ton.kamin@kamnik.si, tel. 01/83-18-105.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
prizidka k Osnovni šoli Marije Vere.

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

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

4. Kraj izvedbe: Občina Kamnik, Du-
plica.

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

končanja ali čas izvedbe: oktober 2001,
julij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Anton Kamin, Mateja
Koritnik.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času javnega
razpisa.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun Občine Kamnik, številka
50140-630-810300.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 8. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 8. 2001 ob 11. uri, sejna soba
št. 17, Občine Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik.
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10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 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): pod-
pisana pogodba o sodelovanju in nudenju
strokovne koordinacije in usklajevanje grad-
benih del.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni po odpiranju ponudb, predvi-
deni datum odločitve pa je 15 dni po od-
piranju.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 85%,
– garancija 15%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Anton Kamin, Mateja Koritnik (tel.
01/83-18-142).

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 19 z dne
16. 3. 2001, Ob-45053.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Kamnik

Št. 40-25/2001 Ob-53257
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 10,

2310 Slovenska Bistrica, elektronski na-
slov: tanja.hrastnik@slov-bistrica.si, tel.
02/81-81-241, telefaks 02/81-81-141.

3. (a) Opis  in  obseg  gradnje:  izved-
ba  GOI  del - novogradnja  telovadnice
v  večnamenskem  objektu  na  Keblju.
Orientacijska vrednost del znaša
78,000.000 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 ali sklopov ni pred-
videna.

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek 17. 9. 2001, zaključek 31. 3. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Slo-
venska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica, vložišče v II. nadstro-
pju, kontaktna oseba: Tanja Hrastnik (za
dodatne informacije gl. navedbo pod zap.
št. 16).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
10. 8. 2001 do 3. 9. 2001, od ponedeljka
do petka, v času 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, nakazilo na
žiro račun št. 51810-630-25589.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vlo-
žišče v II. nadstropju.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 9. 2001 ob 14. uri, sejna soba
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolo-
čila zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2001.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupni izvedbi naročila z opredeli-
tvijo dogovornosti posameznega ponudnika
oziroma izvajalca.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava iz tretjega odstav-
ka 92. člena ZJN-1.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001. Odločitev o sprejemu po-
nudbe je predvidena dne 7. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, datum zaključka del, druge ugo-
dnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se zahtevajo od
Tanje Hrastnik, elektronski naslov: tanja.hra-
stnik@slov-bistrica.si, tel. 02/81-81-241,
telefaks 02/81-81-141, v obdobju od
20. 8. 2001 do 3. 9. 2001, v času od 10.
do 12. ure.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 555/2001 Ob-53258
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba

adaptacije sanitarij in bolniških sob v
KC SPS Ginekološka klinika, Šlajmerje-
va 3, Ljubljana.

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

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

4. Kraj izvedbe: SPS Ginekološka klini-
ka, Šlajmerjeva 3, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje,
soba 40 (tajništvo) vsak delovni dan med 9.
in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na
voljo do 5. 9. 2001.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana,
I. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2001 ob 12. uri, predavalnica
1, glavna stavba Kliničnega centra Ljublja-
na, Zaloška 7, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudb v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudb mora
veljati do 4. 1. 2002.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupni izvedbi 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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 3. 1. 2002, predvideni datum odločitve
v mesecu oktobru.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena vrednost 75% in 2. rok izvedbe
25%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 8. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 347-15/2001 Ob-53260
1. Naročnik: Občina Mozirje.
2. Naslov naročnika: Občina Mozirje,

Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje; tel.
03/839-33-00, faks 03/839-33-05.

3. (a) Opis in obseg gradnje: moderni-
zacija II. faze LC Gneč - Bukovčnik Lepa
Njiva.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki nudijo dela v celoti.

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

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

končanja ali čas izvedbe: mesec septem-
ber 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Mozir-
je, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, Vinko
Jeraj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
po predhodnem dogovoru.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR 52800-630-10098.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 10. 9. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mozirje - tajništvo, Sa-
vinjska cesta 7, 3330 Mozirje. Zapečatena
kuverta mora biti jasno označena s pripisom
“Ponudba - ne odpiraj”, z navedbo predme-
ta javnega naročila in popolnim naslovom
ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
10. 9. 2001 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Mozirje.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): naročnik bo skle-
nil pogodbo 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 razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe ne
sme biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb. Naročnik bo odločitev sprejel v ro-
ku enega tedna od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena 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: 1. 8. 2001.

Občina Mozirje

Št. II-9/99 Ob-53261
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4.

6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
fekalnega kanala F16, F16a, F16b, tlač-
nega kanala in črpališča Čežarji pri Ko-
pru. Delo zajema izvedbo gradbenih,
strojnomontažnih in elektroinstala-
cijskih del z izvedbo daljinskega vode-
nja in nadzora črpališča.

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

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

4. Kraj izvedbe: naselje Čežarji v Mestni
občini Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: štirideset dni od
uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, Ul. 15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mob.
041/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 13. 8. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 35.750 SIT (z
upoštevanim DDV) za razpisno dokumentci-
jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Ko-
munale Koper ali z virmanom na računu št.
51400-601-10953 z navedbo predmeta
naročila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 9. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s-r-l.,
Ul. 15. maja 4 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo soba 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 9.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu
podjetja Komunale Koper d.o.o., Ul. 15 ma-
ja 4, Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,100.000 SIT in veljavnostjo 45 dni
od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
45 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 15. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba. Navedba meril:

– ponudbena cena,
– najugodnejši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno v

razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: zahteva za objavo je bila poslana 1. 8.
2001.

Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.

Št. K4142-277/01 Ob-53314
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper; telefaks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
atletske steze in varovalne ograje pri
Osnovni šoli Dušana Bordona.

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

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

4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Dušana
Bordona, Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: z deli se prične
takoj po podpisu pogodbe in se jih dokonča
najkasneje v 45 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper. Dodatne informacije se dobi na Ura-
du za družbene dejavnosti Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 8. 2001 do
roka za oddajo ponudb, v času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000 SIT na ŽR Mestne
občine Koper, št. 51400-630-90004, sklic:
00 71410002-0402, s pripisom: Javni raz-
pis za izgradnjo atletske steze in varovalne
ograje.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, pritličje desno ali po pošti na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, prvo nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
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čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, veljavna do 31. 10. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo situacije plačal do 90% pogodbene-
ga zneska, preostali del pa bo poravnan po
odpravi pomanjkljivosti iz primopredajnega
zapisnika. Rok za plačilo situacije 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): /

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 ve-
ljati do 31. 10. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 10. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri iz-
boru najugodnejšega ponudnika bomo
upoštevali dve merili, in sicer cena in rok
izvedbe del.

1. Najnižja ponudbena cena dobi 100
točk: Cmin=c1(100 točk).

Cene ostalih ponudnikov bodo točkova-
ne po naslednji formuli:

ci=100×(Cmin/Ci)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.8.
2. Najkrajši čas izvedbe dobi 100 točk:

Tmin=t1(100 točk).
Rok izvedbe ostalih ponudnikov bo toč-

kovan po naslednji formuli:
ti=100×(Tmin/Ti)
Vse točke bodo ponderirane s faktorjem

0.2.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku

izvedbe se seštejejo. Izbran bo ponudnik,
ki bo zbral najvišje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 40301/004/2001 Ob-53316
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 5,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-10,
faks 02/881-21-18, e-mail: info@me-
sto-sg.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: postavi-
tev desetih avtobusnih postajališč na po-
dročju Mestne občine Slovenj Gradec.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: investitor si pridržuje pravico
določiti obseg del etapno, glede na dinami-
ko zbranih sredstev.

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Slovenj
Gradec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
skladu z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek del: sep-
tember 2001; dokončanje: oktober 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, vložišče, Tanja Meh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 13. 8. 2001
do 27. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, Ž.R.
51840-630-25638.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 3. 9. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001, Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gra-
dec, sejna soba, ob 9. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ak-
ceptni nalog ali transirana menica z menič-
no izjavo v višini 5% od ponudbene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so na-
vedeni 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): skle-
nitev pogodbe za izvedbo del.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisnimi pogoji je najpomembnejše
merilo cenovna konkurenčnost ponudbe
(80%), ostala merila predstavljajo 20% oce-
ne ponudbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-53317
1. Naročnik: Občina Križevci.
2. Naslov naročnika: Občina Križevci,

Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru;
tel. 02/588-81-40; faks 02/587-10-31;
e-mail: obcina.krizevci@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova –
adaptacija Kulturnega doma v Križevcih,
ki obsega: gradbena dela, obrtniška de-
la, ureditev okolice.

(b) Če je predvidena oddaje delo vali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja delov po sklopih ni pred-
videna.

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

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

končanja ali čas izvedbe: previden priče-
tek del je september 2001; predviden za-
ključek del je december 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Križevci,
Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru;
Aleš Serec, tel. 02/588-81-40.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške priprave dokumen-
tacije v višini 10.000 SIT je potrebno plačati
pred dvigom dokumentacije na ŽR Občine
Križevci, št. 51930-630-76251.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Križevci, Križevci 11,
9242 Križevci pri Ljutomeru.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 9. 2001 ob 13. uri.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 4. 11. 2001. Sklep bo sprejet
predvidoma 10. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena,
2. plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 2. 8. 2001.
Občina Križevci

Št. 51/01 Ob-53319
1. Naročnik: Čebelarska zveza Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Cankarjeva 3, faks 01/426-13-35, tel.
01/421-79-40.

3. (a) Opis in obseg gradnje: v okviru
rekonstrukcije in dozidave Čebelarske-
ga centra Slovenije – tlakarska dela.

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

4. Kraj izvedbe: Brdo pri Lukovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od oktobra 2001
do oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba,od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Čebelarska zveza
Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/421-79-40, Polona Kosta.

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: avgust 2001.

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: brezplačno.

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

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Čebelarska zveza Slove-
nije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana s pripi-
som: Ne odpiraj – ponudba za ČCS, na
hrbtni strani ovojnice pa naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. septembra 2001, ob 12. uri v prostorih
Čebelarske zveze Slovenije, Cankarjeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
htev. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki, ki nudijo najugodnejše (3–9 mesecev)
kreditne pogoje za opravljena dela.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po situacijah z zapadlostjo 60 dni, DUR na-
stane z zadnjim v mesecu.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, ki mora biti registrirana
in izpolnjevati fizično poslovne in tehnične
sposobnosti v skladu z razpisno dokumen-
tacijo in odredbo o vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum od katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 10. septembra
2001, obvestilo o izbiri 45 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vlado Pušnik, GSM 041/610-110.

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

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

Čebelarska zveza Slovenije

Št. 51/01 Ob-53320
1. Naročnik: Čebelarska zveza Slove-

nije.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Cankarjeva 3, faks 01/426-13-35, tel.
01/421-79-40.

3. (a) Opis in obseg gradnje: v okviru
rekonstrukcije in dozidave Čebelarske-
ga centra Slovenije – keramičarska dela.

3. (b) Če je predvidena oddaja delov
ali sklopov, obseg sklopov in sprejemlji-

vost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: vse skupaj.

4. Kraj izvedbe: Brdo pri Lukovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od oktobra 2001
do oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba,od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Čebelarska zveza
Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/421-79-40, Polona Kosta.

7. (b) Čas, v katerem se lahko prevza-
me razpisno dokumentacijo: avgust 2001.

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: brezplačno.

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

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Čebelarska zveza Slove-
nije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, s pripi-
som: Ne odpiraj – ponudba za ČCS, na
hrbtni strani ovojnice pa naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. septembra 2001, ob 12. uri v prostorih
Čebelarske zveze Slovenije, Cankarjeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
htev. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki, ki nudijo najugodnejše (3–9 mesecev)
kreditne pogoje za opravljena dela.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po situacijah z zapadlostjo 60 dni, DUR na-
stane z zadnjim v mesecu.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, ki mora biti registrirana
in izpolnjevati fizično poslovne in tehnične
sposobnosti v skladu z razpisno dokumen-
tacijo in odredbo o vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum od katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 10. septembra
2001, obvestilo o izbiri 45 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vlado Pušnik, GSM 041/610-110.

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

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

Čebelarska zveza Slovenije

Št. 51/01 Ob-53321
1. Naročnik: Čebelarska zveza Sloveni-

je.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Cankarjeva 3, faks 01/426-13-35, tel.
01/421-79-40.

3. (a) Opis in obseg gradnje: v okviru
rekonstrukcije in dozidave Čebelarske-
ga centra Slovenije – izdelava sekun-
darnih stropov.

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

4. Kraj izvedbe: Brdo pri Lukovici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

da.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od oktobra 2001
do oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba,od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Čebelarska zveza
Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/421-79-40, Polona Kosta.

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

7. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: brezplačno.

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

8. (b) Naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Čebelarska zveza Slo-
venije, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, s
pripisom: Ne odpiraj – ponudba za ČCS,
na hrbtni strani ovojnice pa naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. septembra 2001, ob 12. uri, v prosto-
rih Čebelarske zveze Slovenije, Cankarjeva
3, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ni za-
htev. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudni-
ki, ki nudijo najugodnejše (3–9 mesecev)
kreditne pogoje za opravljena dela.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po situacijah z zapadlostjo 60 dni, DUR na-
stane z zadnjim v mesecu.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko prav-
na ali fizična oseba, ki mora biti registrirana
in izpolnjevati fizično poslovne in tehnične
sposobnosti v skladu z razpisno dokumen-
tacijo in odredbo o vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije.

14. Datum od katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do 10. septembra
2001, obvestilo o izbiri 45 dni po odpiranju
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Vlado Pušnik, GSM 041/610-110.

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

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

Čebelarska zveza Slovenije
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Št. 01/2001 Ob-53324
1. Naročnik: Občina Dobje.
2. Naslov naročnika: Dobje pri Planini

26, 3224 Dobje pri Planini, telefon, faks
03/57-96-001, obcinadobje@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija lokalne ceste 396130, odsek
Dobje–Slatina.

(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: Dobje pri Planini–Sla-
tina.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek 1. 10.
2001, dokončanje 45 dni po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dobje,
Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Plani-
ni, kontaktna oseba Franc Leskovšek, tel.,
faks 03/57-96-001.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
Občine Dobje: 50700-630-10285.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dobje, Dobje pri Plani-
ni 26, 3224 Dobje pri Planini.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v četrtek,
13. 9. 2001 ob 10. uri na naslovu Občine
Dobje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo, bančno garancijo za iz-
polnitev pogodbenih obveznosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.

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

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

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 vsaj 45 dni od dneva oddaje ponudbe;
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je september 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 70%, reference ponudnika 20%,
rok izvedbe 5%, plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: strokovne informacije posreduje Jo-
že Vengust, inž.gradb. - Constructa inženi-
ring, d.o.o. Celje, tel. 03/54-84-363.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Občina Dobje

Št. 41302/00039/01 Ob-53330
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščav-

nici.
2. Naslov naročnika: Ul. Bratka Krefta

14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici tel
02/568-10-04, faks 02/568-11-35,
E-mail: obcina.sv.jurij@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: preuredi-
tev osnovne šole, vrtca ter prizidek k
vrtcu:

A. osnovna šola - (preureditev pod-
strešja, prizidek k osnovni šoli ter novi
vhod za potrebe 9 letne osnovne šole);

B. vrtec - (prizidek k obstoječemu in
adaptacija starega vrtca).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudnik lahko predloži po-
nudbo skupaj za oba sklopa oziroma pose-
bej ponudbo za sklop A ali B.

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

4. Kraj izvedbe: Sv. Jurij ob Ščavnici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvide-
nega začetka: 15. 10. 2001 ter dokonča-
nja: A = 60 dni in B = 90 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Sv.
Jurij ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta 14, 9244
Sv. Jurij ob Ščavnici, tel. 02/568-10-04,
faks: 02/568-11-35. Za dajanje vseh do-
datnih informacij je odgovorna oseba: Peter
Brumen.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT (vključno z DDV), virmansko na
ŽR 51910-630-76129. Na dokazilu o vpla-
čilu mora biti navedena davčna številka.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: četrtek, dne
13. 9. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici,
Ul. Bratka Krefta 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščav-
nici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: četrtek, dne 13. 9. 2001 ob 13. uri
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe: A v višini 1,000.000 SIT in
B v višini 2,500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili vzorca pogodbe in zakona o
izvrševanju državnega proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih 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: nobenih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 14. 12. 2001, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 15. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

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

Št. 354-12-7/01 Ob-53346
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad za energe-
tiko.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Urad za energetiko, Kotniko-
va 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-71,
01/478-32-72, faks 01/432-60-94, e-ma-
il: olga. marinko@gov.si; ostoj.kri-
stan@gov.si; marijana.mali@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: strategija in kri-
teriji za izbiro strateškega partnerja v
podjetju za opravljanje gospodarskih
javnih služb prenos zemeljskega plina
in upravljanje prenosnega omrežja.

Storitve kategorije 8 (storitve za raziska-
ve in razvoj – projekti) iz priloge I A (po
ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00).

Ocenjena vrednost del: 4,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so samo ponudbe za celoten
obseg razpisanih storitev. Oddaja parcial-
nih sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.



Stran 5000 / Št. 67 / 10. 8. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev: po podpisu pogodbe.

Dokončanje opravljanja storitev: 60 dni
od podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, tel.
01/478-32-76; 478-32-81; 478-32-53;
faks 01/432-60-94. Oseba za kontakte in
dodatne informacije: Olga Marinko, mag.
Ostoj Kristan, Marijana Mali.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega
razpisa, do datuma za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV
(19%).

Številka bančnega računa, kamor je
potrebno nakazati zgornji znesek: Drugi pri-
hodki države, ŽR 50100-840-061-6212,
sklic na številko:
18-25119-7141998-03170101.

Ministrstvo za okolje in prostor bo izda-
lo razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki
dokumentirajo plačilo prej navedenega
zneska.

Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo
na njihovo pisno zahtevo odposlalo doku-
mentacijo tudi po pošti.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana (vložišče, II. nadstropje).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 13. uri, na Mini-
strstvu za okolje in prostor, Urad za energe-
tiko, velika sejna soba, Kotnikova 5/II, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od oce-
njene vrednosti. Trajanje garancije 60 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZI-
PRO2001) v 60 dneh po opravljenem delu
in prejemu fakture.

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

– pogodba med izvajalcem in podizva-
jalcem,

– konzorcionalna pogodba med soizva-
jalci, s polno solidarno odgovornostjo.

V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izved-
bi naročila, v kateri bodo urejena in določe-
na njihova medsebojna razmerja glede izva-
janja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.

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:

– reference iz poznavanja energetske za-
konodaje EU,

– reference iz pravnega urejanja podo-
bnih koncesijskih razmerij,

– reference pri pripravi pravnih aktov na
področju energetike,

– reference pri pripravi predpisov na po-
dročju plinskega gospodarstva,

– poznavanje problematike pravnih rela-
cij na področju dobave električne energije.

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: Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99
in 8/00), Zakon o gospodarskih javnih slu-
žbah (Ur. l. RS, št. 32/93), Pravila za delo-

vanje trga z električno energijo (Ur. l. RS,
št. 30/01), Uredba o načinu izvajanja go-
spodarske javne službe prenos zemeljske-
ga plina in gospodarske javne službe uprav-
ljanje prenosnega omrežja (Ur. l. RS, št.
8/01, 11/01).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, ob-
vezno.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma, do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu po-
nudbe 30. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:

Merila Vrednost merila Maks.
% točke

1. Ponudbena cena razpisanih del 50 50
1/1 Odstopanje ponudbene cene od ocenjene 45

vrednosti:
1/1 · 30% nižja cena in več od ocenjene 100 45
1
1/1 · do vključno 30% nižja cena od ocenjene 100–25 45–12,5
2
1/1 · ponudbena cena enaka ocenjeni 25 12,5
3
1/1 · do vključno 10% višja cena od ocenjene 25–0 12,5–0
4
1/2 Najnižja ponudbena cena 5
2. Referenčna dela ponudnika (vključno s 30 30

podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v
ponudbi) samo za področje razpisanih del in
samo za obdobje zadnjih treh dopolnjenih
in tekočega leta
Število vseh predloženih referenčnih del 30
· od 2 do 10 25 7
· od 11 do 20 50 15
· od 21 do 30 100 30

3. Ustreznost projektne skupine 10 10
3/1 Odgovorni nosilec naloge 5
3/1 · stopnja izobrazbe 2
1

– doktor znanosti 100 2
– magister 75 1,5
– univerzitetni diplomirani inženir 50 1

3/1 · vrsta izobrazbe 3
2

ustreza/delno ustreza
(3)                   (1,5)

3/2 Projektna skupina 5
3/2 · Interdiscipliniranost in ustreznost izobrazbene
1 strukture

ustreza/delno ustreza
(5)                   (2,5)

4. Trajanje razpisanih del 10 10
Odstopanje ponujenega trajanja od razpisanega

4/1 · 25% krajše trajanje in več od razpisanega 100 10
4/2 · do vključno 25% krajše trajanje od razpisanega 50–100 5–10
4/3 · ponujeno trajanje enako razpisanemu 50 5
4/4 · do vključno 10% daljše trajanje od razpisanega 0–50 0–5
4/5 · 10% do 25% daljše trajanje od razpisanega 0 0

Skupaj 100 100

Najugodnejša  ponudba  je  tista  po-
nudba,  ki  po  vseh  vrednotenjih  skupaj
doseže  najvišje  število  točk.  Pri  enakem
seštevku  točk  se  kot  najugodnejša  po-

nudba šteje tista, ki ima nižjo ponudbeno
ceno.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 7. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko

Št. 354-12-7/01 Ob-53347
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad za energe-
tiko.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Urad za energetiko, Kotniko-
va 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-71,
01/478-32-72, faks 01/432-60-94, e-ma-
il: olga. marinko@gov.si; ostoj.kri-
stan@gov.si; marijana.mali@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: priprava in
sklenitev koncesijske pogodbe za
opravljanje gospodarskih javnih služb
prenos zemeljskega plina in upravlja-
nje prenosnega omrežja.

Storitve kategorije 8 (storitve za raziska-
ve in razvoj – projekti) iz priloge I A (po
ZJN-1, Ur. l. RS, št. 39/00).

Ocenjena vrednost del: 6,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so samo ponudbe za celoten
obseg razpisanih storitev. Oddaja parcial-
nih sklopov ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev: po podpisu pogodbe.

Dokončanje opravljanja storitev: 60 dni
od podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, tel.
01/478-32-76; 478-32-81; 478-32-53;
faks 01/432-60-94. Oseba za kontakte in
dodatne informacije: Olga Marinko, mag.
Ostoj Kristan, Marijana Mali.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega
razpisa, do datuma za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV
(19%).

Številka bančnega računa, kamor je
potrebno nakazati zgornji znesek: Drugi pri-
hodki države, ŽR 50100-840-061-6212,
sklic na številko:
18-25119-7141998-03170101.

Ministrstvo za okolje in prostor bo izda-
lo razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki
dokumentirajo plačilo prej navedenega
zneska.

Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo
na njihovo pisno zahtevo odposlalo doku-
mentacijo tudi po pošti.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana (vložišče, II. nadstropje).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 10. uri, na Mini-
strstvu za okolje in prostor, Urad za energe-
tiko, velika sejna soba, Kotnikova 5/II, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od oce-
njene vrednosti. Trajanje garancije 60 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZI-
PRO2001) v 60 dneh po opravljenem delu
in prejemu fakture.

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

– pogodba med izvajalcem in podizva-
jalcem,

– konzorcionalna pogodba med soizva-
jalci, s polno solidarno odgovornostjo.

V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izved-
bi naročila, v kateri bodo urejena in določe-
na njihova medsebojna razmerja glede izva-
janja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.

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:

– reference iz poznavanja energetske za-
konodaje EU,

– reference iz pravnega urejanja podo-
bnih koncesijskih razmerij,

– reference pri pripravi pravnih aktov na
področju energetike,

– reference pri pripravi predpisov na po-
dročju plinskega gospodarstva,

– poznavanje problematike pravnih rela-
cij na področju dobave električne energije.

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 stori-
tve: Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 79/99 in
8/00), Zakon o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93), Pravila za delovanje
trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 30/01),
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne
službe prenos zemeljskega plina in gospodar-
ske javne službe upravljanje prenosnega
omrežja (Ur. l. RS, št. 8/01, 11/01).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, ob-
vezno.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma, do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu po-
nudbe 30. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:

Merila Vrednost merila Maks.
% točke

1. Ponudbena cena razpisanih del 50 50
1/1 Odstopanje ponudbene cene od ocenjene 45

vrednosti:
1/1 · 30% nižja cena in več od ocenjene 100 45
1
1/1 · do vključno 30% nižja cena od ocenjene 100–25 45–12,5
2
1/1 · ponudbena cena enaka ocenjeni 25 12,5
3
1/1 · do vključno 10% višja cena od ocenjene 25–0 12,5–0
4
1/2 Najnižja ponudbena cena 5
2. Referenčna dela ponudnika (vključno s 30 30

podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v
ponudbi) samo za področje razpisanih del in
samo za obdobje zadnjih treh dopolnjenih
in tekočega leta
Število vseh predloženih referenčnih del 30
· od 2 do 10 25 7
· od 11 do 20 50 15
· od 21 do 30 100 30

3. Ustreznost projektne skupine 10 10
3/1 Odgovorni nosilec naloge 5
3/1 · stopnja izobrazbe 2
1

– doktor znanosti 100 2
– magister 75 1,5
– univerzitetni diplomirani inženir 50 1

3/1 · vrsta izobrazbe 3
2

ustreza/delno ustreza
(3)                   (1,5)

3/2 Projektna skupina 5
3/2 · Interdiscipliniranost in ustreznost izobrazbene
1 strukture

ustreza/delno ustreza
(5)                   (2,5)
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Merila Vrednost merila Maks.
% točke

4. Trajanje razpisanih del 10 10
Odstopanje ponujenega trajanja od razpisanega

4/1 · 25% krajše trajanje in več od razpisanega 100 10
4/2 · do vključno 25% krajše trajanje od razpisanega 50–100 5–10
4/3 · ponujeno trajanje enako razpisanemu 50 5
4/4 · do vključno 10% daljše trajanje od razpisanega 50–0 5–0
4/5 · 10% do 25% daljše trajanje od razpisanega 0 0

Skupaj 100 100

Najugodnejša ponudba je tista ponud-
ba, ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže
najvišje število točk. Pri enakem seštevku
točk se kot najugodnejša ponudba šteje ti-
sta, ki ima nižjo ponudbeno ceno.

2. Način uporabe meril
1. Ponudbena cena razpisanih del
1/1 Odstopanje ponudbene cene od

ocenjene vrednosti
Število točk se ugotavlja glede na % od-

stopanja ponudbene cene od ocenjene vre-
dnosti. V postopku ocenjevanja pravilnih po-
nudb se kot ponudbena cena upošteva tista
brez DDV in je navedena v obrazcu ponud-
be, priloga B, v točki 5, pod D.

1/2 Najnižja ponudbena cena
Za najnižjo ponudbeno ceno se šteje ti-

sta, ki je najnižja med pravilnimi ponudbami
v postopku ocenjevanja ponudb.

2. Referenčna dela ponudnika (vključno
s podizvajalci, kolikor sodelujejo z njim v
ponudbi) samo za področje razpisanih del
in samo za obdobje zadnjih treh dopolnje-
nih in tekočega leta

Število vseh predloženih referenčnih del
3. Ustreznost projektne skupine
3/1 Odgovorni nosilec naloge:
· vrsta izobrazbe:
– ustrezna:
– delno ustrezna:
3/2 Projektna skupina:
· izobrazbena struktura:
– ustrezna:
– delno ustrezna:
4. Trajanje razpisanih del
Število točk se ugotavlja glede na % od-

stopanja ponujenega trajanja od razpisane-
ga. V postopku ocenjevanja se kot ponuje-
no trajanje upošteva tisto, ki je navedeno v
obrazcu ponudbe, priloga D, v točki 6.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 7. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad za energetiko

Št. 3505/00018/2001 Ob-53262
1. Naročnik: Mestna občina Celje - Za-

vod za planiranje in izgradnjo Celje.
2. Naslov naročnika: 3000 Celje, Trg

celjskih knezov 9, tel. 03/426-56-00, faks
03/426-56-32.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava strokov-
nih podlag za urbanistično zasnovo Me-
stne občine Celje - karta območja stro-
kovnih podlag je sestavni del razpisne
dokumentacije:

1. Raba tal in razporeditev dejavno-
sti - stanovanja, proizvodnja, trgovski
centri, zdravstvo, izobraževanje, šport,
centralne dejavnosti, potniški in tovorni
terminali;

2. Infrastruktura - promet, energeti-
ka, vodovod, kanalizacija, telekomuni-
kacije, odpadki, ostala komunalna
oprema;

3. Zeleni sistem mesta - vodne povr-
šine in vodne gospodarske ureditve, par-
ki, zelenice, mestni gozd, kmetijske po-
vršine. Ocenjena vrednost javnega naročila
za vse tri sklope znaša 35,000.000 SIT
(skupaj z DDV).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: načeloma lahko vsak ponudnik odda
ponudbo  za  vsakega  izmed  treh  vse-
binskih  sklopov  in  za  vse  tri  sklope
skupaj, vendar bo lahko posamezni ponu-

dnik izdeloval strokovne podlage samo za
1 sklop.

5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na ob-
močju Mestne občine Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisanih pogojih, variantne ponud-
be ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
izdelave strokovnih podlag za urbanistično za-
snovo Mestne občine Celje je 19. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje -
mag. Miran Gajšek oziroma Friderik Polut-
nik, tel. 03/426-56-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od četrtka, dne
16. 8. 2001 dalje vsak delovni dan od 8.
do 15. ure do vključno petka, dne 24. 8.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT stro-
škov za razpisno dokumentacijo je potre-
bno nakazati na žiro račun Mestne občine
Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Ce-
lje, št. 50700-630-8010105.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo prispele na naslov razpi-
sovalca najkasneje do četrtka, dne 30. 8.
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Javno odpiranje ponudb bo v petek,
dne 31. 8. 2001 ob 9. uri v prostorih Me-
stne občine Celje, Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje - sejna soba.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik v celoti financira naročilo iz lastnih sred-
stev na podlagi mesečnih obračunskih situ-
acij izvajalca z rokom plačila 60 dni po izsta-
vitvi fakture.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo sklepal pogodbo samo z enim
izvajalcem za posamezni sklop naročila. Po-
nudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.

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

– interdisciplinarnost ekipe, ki je vezana
na problematiko posameznega sklopa na-
ročila;

– tehnična opremljenost - softwearska
opremljenost s programi, ki so kompatibilni
s programsko opremo naročnika (AUTO-
CAD, SDMS, ARCWIEW);

– finančna sposobnost s tem, da število
blokad ponudnikovega ŽR v preteklih šestih
mesecih ni večje od treh dni od datuma
sestavitve dokazila;

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%;

– da je ponudnik v zadnjem in tekočem
letu pravilno ali pravočasno izpolnil vse po-
godbene obveznosti do naročnika iz prej-
šnjih pogodb.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni.

(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
mora biti najmanj 60 dni. Predvideni datum
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka je 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena za razpisana dela za

vsak posamezen sklop in za celoto (če po-
nudnik ponudi tudi ponudbo za izdelavo
vseh treh sklopov iz naročila);

– interdisciplinarna sestava ekipe po po-
sameznem sklopu naročila;

– reference ponudnika s področja urba-
nističnega načrtovanja posameznih sklopov
naročila;
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– kvalitetna izdelava projektne naloge iz
ponudbe.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vse dodatne informacije so razvidne
iz razpisne dokumentacije.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Mestna občina Celje,
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje

Ob-53264
1. Naročnik: Zdravstveni dom Tolmin.
2. Naslov naročnika: Prešernova 6a,

5220 Tolmin, tel. 05/38-81-120, faks
05/38-81-239.

3. Vrsta in opis storitve: laboratorijske
preiskave po klasifikaciji ZJN sodijo v
zdravstvene storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
razpisna dokumentacija predvideva en
sklop.

5. Kraj dobave: sedež naročnika in
zdravstvene postaje (Bovec, Kobarid, Most
na Soči in Podbrdo).

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
predvidena.

7. Datum začetka in predvideni datum
dokončanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2001
do 31. 12. 2002.

8. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Uprava ZD Tolmin,
kontaktna oseba je Dušan Taljat, univ. dipl.
prav.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, vsak
delovni dan.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije iz katere morajo biti razvidni osnovni
podatki o ponudniku (naziv, naslov, naved-
ba ali je davčni zavezanec ali ne, potrdilo o
registraciji davčnega urada v kolikor je dav-
čni zavezanec),

– potrdilo o vplačilu za razpisno doku-
mentacijo iz katerega mora biti razviden to-
čen naziv in naslov plačnika, znesek in da-
tum plačila ter žig organizacije, ki je izvedla
plačilni promet,

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun 52030-603-31455, z
oznako za razpisno dokumentacijo za odda-
jo javnega naročila ZD Tolmin 2/2001.

9. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo:14. 9. 2001 do 11. ure

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zdravstveni dom Tolmin, Prešer-
nova 6a, 5220 Tolmin.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 9. 2001 ob 12.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: la-
stna menica oziroma bančna garancija, če
vrednost ponudbe presega znesek
30,000.000 SIT;

12. Pogoji financiranja in plačila: rok
plačila ne more biti krajši od 60 dni od
dneva izdaje računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: pravni
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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

15. a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost:
da.

b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon
o nalezljivih bolezni.

c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja odgo-
vornega za izvedbo storitev: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je do 20. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena, najdaljši plačilni rok.

18.Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 8. 2001.

Zdravstveni dom Tolmin

Št. R004/2001-UP220-3/01 Ob-53266
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,

Uprava Republike Slovenije za civilno letal-
stvo.

2. Naslov naročnika: Uprava Republike
Slovenije za civilno letalstvo, Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, telefaksa 01/43-16-035,
tel. 01/473-46-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: fizično varovanje
objekta (poslovna zgradba) na Kotniko-
vi 19-a, Ljubljana in izvajanje varno-
stno-receptorske službe (številka kate-
gorije 23 in 27 po predmetni prilogi 1B).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je sprejemljiva, če vsebuje oba
navedena sklopa v celoti (varnostno-recep-
torsko službo in fizično varovanje objekta).
Ocenjena vrednost storitve v celoti je
20,000.000 SIT.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba je možna samo, če sku-
pno opredeljuje varnostno-receptorsko slu-
žbo in fizično varovanje poslovne zgradbe
(objekta).

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: november/de-
cember 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava RS za
civilno letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana,
razpisno gradivo lahko dvignete v vložišču
URSCL (pritličje), dodatne informacije v zve-
zi s predmetom razpisa so na voljo od 10. 9.
2001 do 14. 9. 2001 vsak dan od 9. do

11. ure na tel. 01/473-47-02 Katarinčič
Severin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek od 8.
do 12. ure, sreda od 8. do 12. ure in 14.
do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure v
vložišču URSCL.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Uprava Republike Slovenije za
civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 10. uri v Ljubljani,
Kotnikova 19a, sejna soba URSCL II. nad-
stropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: nepre-
klicna bančna garancija na prvi poziv za re-
snost ponudbe, izdana s strani ustrezne pr-
vorazredne banke (FITCH-IBCA rating AA) v
višini 10% od vrednosti blaga z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb - v skla-
du z zahtevami razpisne dokumentacije.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Javno
naročilo se financira iz sredstev proračuna
RS v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS in sklenjeno pogodbo (fiksna cena
v SIT oziroma v primeru tujega ponudnika v
EUR z vključenimi vsemi stroški in usteznim
davkom na dodano vrednost - sistem fun-
kcionalni ključ v roke, avansa ni, plačilo pre-
ko bančnega transferja - akreditiva ni, pla-
čilni rok najmanj 30 dni od datuma prejema
računa oziroma 60 dni v primeru plačil po
situacijah).

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 v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije; ponudniki lahko nastopijo kot po-
samezni izvajalec oziroma s podizvajalci na
podlagi pogodbe o skupnem nastopanju (jo-
int venture) z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: poleg splošnih pogojev
po 41. do 43. členu ZJN-1 še to,da pov-
prečni letni čisti prihodki od prodaje (za zad-
nja tri leta) morajo biti v višini najmanj dva-
kratne ponudbene vrednosti.

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: 31. 12. 2001 / 1. 10.
2001.
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17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
cena za predmet razpisa (največ 60 točk):
najnižja cena je 60 točk, najvišja cena je 0
točk, vmesnim cenam pripada sorazmerni
delež točk, zaokrožen na dve decimalni me-
sti; reference ponudnika za podobna dela
(največ 40 točk): največ referenc je 40 točk,
najmanj referenc je 0 točk, vmesnemu šte-
vilu referenc pripada sorazmerni delež točk,
zaokrožen na dve decimalni mesti.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo

Št. 7/2001 Ob-53355
1. Naročnik: Občina Dobrepolje.
2. Naslov naročnika: Občina Dobrepo-

lje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
3. Vrsta in opis storitve: prevozi šolo-

obveznih otrok na območju Občine Do-
brepolje s kombiniranim vozilom.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: območje Občine Do-
brepolje.

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

7. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 3. 9. 2001
do 24. 6. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Do-
brepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepo-
lje – kontaktna oseba je Anica Prijatelj, v
času med 8. in 10. uro.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do vključno
15. 8. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50130-630-810288. Dokazilo o plačilu
mora biti priloženo ponudbi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 8. 2001 do 8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 8. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje.

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: skla-
dno z veljavnim Zakonom o izvrševanju pro-
računa RS.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): 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 ZJN:
skladno z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 1. 9. 2001, odločitev o sprejemu
ponudbe do 26. 8. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 4. 2001.

Občina Dobrepolje

Št. 023/01 Ob-53357
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrs-
to storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-
na o javnih naročilih: rekonstrukcija me-
rilnih celic lastne rabe 6 kV.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: območje objekta
naročnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek po pod-
pisu pogodbe, dokončanje v enem letu, re-
konstrukcija posameznih merilnih celic se bo
izvajala v odvisnosti od obratovalnih režimov.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28, kontaktna
oseba je Jasmin Rebselj, tel. +386 1 58 75
247, faks +386 1 58 75 217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokument-
acije je 8.330 SIT (z DDV), znesek je potreb-
no nakazati na ŽR št. 50103-601-16504 s
pripisom “JR - Rekonstrukcija merilnih celic
lastne rabe 6 kV”. Ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrdno predložiti potrdilo o
plačilu in potrdilo o davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbo je potreb-
no predložiti do vključno 14. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo
na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljublja-
na, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana,
ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in jav-
na naročila, I. nad. soba 28.

10. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: odpiranje ponudb bo 17. 9. 2001
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v višini 10% razpisane vrednosti,
ki bo veljavna do 10. 11. 2001.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 40 %
pogodbene cene po dobavi opreme
naročniku; 10% pogodbene cene po
montaži in preizkusu merilne celice št.: 2 -
2BBA - BLR 2; 10% pogodbene cene po
montaži in preizkusu merilne celice št.: 2 -
2BCA - SLR 1; 10% pogodbene cene po
montaži in preizkusu merilne celice št.: 1
3BBA 01; 10% pogodbene cene po
montaži in preizkusu merilne celice št.: 2
3BCB (SLR II); 20% pogodbene cene po
uspešno opravljenih preizkusih in končnem
prevzemu. Naročnik nudi najkrajši 60 dnev-
ni 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): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

14. 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: pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

15. (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: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 10. 11. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu je 28. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena do 72 točk; reference do 25
točk; plačilni pogoji do 3 točke.

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

19. Datum in številka objave predhod-
nega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Ob-53369
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, telefonska številka:
07/39-32-450, telefaks: 07/39-32-505.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vnos podatkov v
GIS katastra Komunala Novo mesto
d.o.o., po prilogi 1 A - računalniške sto-
ritve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 10. 2001,
31. 12. 2002.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala No-
vo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000
Novo mesto; kontakna oseba za razpisno
dokumentacijo: Goran Stanojević; kontak-
tna oseba za dodatne informacije: Gregor
Klemenčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
30.000 SIT na ŽR. Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD - za vnos podatkov v GIS.“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 9. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kon-
taktna oseba: Goran Stanojević.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 9. 2001 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

13. Pravna oblika povezave skupine
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 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: veljavnost ponudbe do
4. 11. 2001, predvideni datum odločitve
20. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ob iz-
polnjevanju vseh zahtevanih pogojev, nave-
denih v razpisni dokumentaciji, bodo po-
nudbe ocenjene po merilu najnižja ponud-
bena cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.,
Novo mesto

Št. II-6/69 Ob-53385
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.

2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,
6000 Koper, faks 05/663-37-06, tel.
05/663-37-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava “Pro-
jektne dokumentacije za odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v Mestni občini
Koper, občini Izola in občini Piran”, po
prilogi 1A št. kategorije 12 ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
obseg del določen v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: Mestna občina Koper,
Občina Izola, Občina Piran.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in ostalih pogojih iz razpisne doku-
mentacije.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del september 2001, zaključek v deset-
ih mesecih od sklenitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za raz-
voj in investicije, vodja projekta Goran Štran-
car, univ. dipl. inž. gradb., Ulica 15. maja 4,
6000 Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 8. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT (+19%DDV),
na žiro račun Komunale Koper, št.
51400-601-10953, z navedbo predmeta
naročila.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do 10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 9. 2001 ob 12. uri, na sedežu
Komunale Koper, Ulica 15. maja 4, Koper.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisnimi pogoji.

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: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

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: skladno
z razpisnimi pogoji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 6. 11. 2001, predvi-
den datum odločitve o sprejemu ponudbe
17. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: refe-
rence, ponudbena cena, garancijski rok,
plačilni pogoji, rok izvršitve del – opis in
ovrednotenje določeno v razpisni dokumen-
taciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 50 z dne
15. 6. 2001.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Ob-53413
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Statistični urad Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Statistični urad

Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana; faks 01/234-08-60; elek-
tronski naslov: simona.klasinc@gov.si; tel.
01/234-07-72.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava 15.500
kart popisnih okolišev za “Popis prebi-
valstva, gospodinjstev in stanovanj v Re-
publiki Sloveniji v letu 2002”, po prilogi
1A – storitve za raziskave in razvoj. Podro-
bnejši opis storitev se nahaja v razpisni do-
kumentaciji.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

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

končanja ali čas izvedbe: priprava kart mo-
ra biti opravljena v roku od 15. 10. 2001 do
20. 1. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vlada Republi-
ke Slovenije, Statistični urad Republike Slo-
venije, Vožarski pot 12, Ljubljana, dvig raz-
pisne dokumentacije v glavni pisarni soba
24 in dodatne informacije Simona Klasinc,
tel. 01/234-07-72 ali Gregor Sluga, tel.
01/234-07-71.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan od 8. do 15. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Statistični urad Republike Slo-
venije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana –
glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 10. uri, na naslovu
Statistični urad Republike Slovenije, Parmo-
va ulica 33, sejna soba številka 4011.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
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du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 31/01).

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:

– da je ponudnik sposoben tiskati karte
v formatih A0, A1, A2, A3, A4 – pokončno
in ležeče,

– da je ponudnik sposoben tiskati karte
v barvni tehniki,

– da je ponudnik sposoben prevzemati
podatke, ki jih pripravi naročnik s pomočjo
svojega prenosnega diska.

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 vključno 15. 10. 2001, predvideni da-
tum odločitve je 25. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. merilo: 50% čas izrisa kart (količina

kart, ki jih je ponudnik sposoben natisniti v
enem dnevu, izražena v m2),

2. merilo: 30% kvaliteta izrisa kart (pozi-
cijska natančnost 10%, čitljivost 10% in ob-
stojnost izdelka 10%),

3. merilo: 20% cena izrisa kart.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo druge informacije posre-
doval na podlagi pisnih zahtev po pošti, fak-
su 01/234-08-60, na ime Simona Klasinc,
ali na elektronski naslov: simona.kla-
sinc@gov.si, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Statistični urad Republike Slovenije

Št. 260-11/01-3 Ob-53441
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: “sanacija C-trakta glavne
stavbe zavoda“ (izolacija strehe), stori-
tve iz priloge I A pod točko 1.

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.

5. Kraj izvedbe: Šempeter pri Gorici.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 45
dni od dneva sklenitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Padlih
borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – taj-
ništvo uprave, tel. 05/30-31-811, int. 295.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudb iz točke 9.a.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT 19%
DDV, virmansko na ŽR 52000-603-32020,
ali gotovinsko pri blagajni zavoda.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 9. 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.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 9. 2001 ob 11. uri, v prostorih
medicinske knjižnice zavoda (I. nadstropje
osrednje stavbe 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 na-
ročilu: Barbara Kobal, univ. dipl. pravnica
(tel. 05/30-31-811, int. 280).

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”

Nova Gorica

Št. 1.5.-3590/01 Ob-53442
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, faks 02/234-14-52, tel.
02/234-14-10.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava presoje
vplivov na okolje za odseke proge:

1. postaja Trbovlje,
2. postaja Sava,
3. postaja Kresnice,
4. postaja Hoče,
5. postaja Maribor Tezno,
6. Hoče – Maribor Tezno,
7. Maribor Tezno – Maribor.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

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

končanja ali čas izvedbe: 2 meseca.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana, Milenko Ćućić, univ. dipl. inž. gradb.,
pisarna št. 215, tel. +386-1-29-14-203
ali +386-1-29-14-585, faks
+386-1-29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
5. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
12.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagajni
Slovenskih železnic, Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, soba št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo
o plačilu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Ko-
lodvorska 11, 1000 Ljubljana, tajništvo Cen-
tra za investicije, soba št. 229.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2001 ob 10. uri, Kolodvorska
11, 1000 Ljubljana, Steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v višini 3% ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot je
določeno 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): ponudnik s
podizvajalci ali skupina ponudnikov.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. členu do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: kot je navedeno
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 navestii
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od roka dolo-
čenega za predložitev ponudbe, 17. 9.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– višina ponudbene cene – vplivnost

70%,
– usposobljenost strokovnega kadra –

vplivnost 20%,
– rok izvedbe javnega naročila – vpliv-

nost 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 8. 2001.
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet

Št. 35205-0002/01 Ob-53497
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295

Ivančna Gorica, tel. 01/787-83-85.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
ZJN-1: izvajanje svetovalnega inženirin-
ga in strokovnega nadzora nad gradnjo
objekta nove centralne šole OŠ Stična
(obseg del je naveden v razpisni dokumen-
taciji).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: ob obstoječem objektu
šolskega centra na relaciji Ivančna Gorica–
Stična.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso dovoljene.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: datum pričetka
november 2001, storitev se oddaja okvirno
za dobo 3 let oziroma do zaključitve del.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Ivan-
čna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Go-
rica, Bogomir Sušič, tel. 01/787-83-85.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 15 dni po tej ob-
javi, vsak delavnik od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (z DDV) na žiro
račun Občine Ivančna Gorica, št.
50130-630-810293.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 18. 9. 2001 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokol-
ska 8, 1295 Ivančna Gorica, referat za
družbene dejavnosti, Bogomir Sušič.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 12. uri, sejna soba
Županstva Občine Ivančna Gorica, Sokol-
ska 8, Ivančna Gorica.

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

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

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: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev iz zakona so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o graditvi objektov.

(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 31. 12. 2001, predvideni datum odloči-
tve je 10. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
je ponudbena cena in reference – razdela-
no v razpisni dokumentaciji.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Občina Ivančna Gorica

Št. 2020-2001 Ob-53552
1. Naročnik: Medobčinski zavod za var-

stvo naravne in kulturne dediščine Piran.
2. Naslov naročnika: Trg bratstva 1,

6330 Piran - Pirano, tel. 05/673-15-38,
faks 05/673-15-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po porilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvedba zaščitnih
arheoloških raziskav na trasi AC Klanec
– Ankaran, na najdiščih: Školarice, Val-
marin.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudniki lahko podajo ponudbe tudi za po-
samezna najdišča, vendar morajo za vsako
posamezno najdišče ponuditi celotno razpi-
sano storitev.

5. Kraj izvedbe: trasa AC Klanec – An-
karan: Školarice, Valmarin.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: Školarice: 4 me-
sece; Valmarin: 1 mesec; takoj po podpisu
pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Medobčin-
ski zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Piran, Trg bratstva 1, 6330 Pi-
ran, (tajništvo, Alenka Pišek), tel.
05/673-15-38, faks 05/673-15-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, potrebno predložiti potr-
jeno dokazilo o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na Ž.R. št. 51410-603-30512 s pripisom
“JR ZAR AC”, pripisati davčno številko.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 7. 9. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Medobčinski zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Piran, Trg
bratstva 1, 6330 Piran, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 9.
2001 ob 10. uri v prostorih naročnika, Trg
bratstva 1, 6330 Piran, 2. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vre-
dnosti in jo naročnik lahko vnovči v lastno
dobro.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od po-
trditve situacije in uradnega prejema ra-
čuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (47.
Člen Zakona o javnih naročilih): ni omeji-
tev, razen da mora pri ponudniku, ki nasto-
pa kot skupina izvajalcev in bo izbran kot
najugodnejši, nosilec posla biti obvezno
oseba, registrirana in kvalificirana za izvaja-
nje arheoloških raziskav.

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

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: predmet javnega naročila se izvaja v
skladu z Zakonom o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99).

(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
100 dni od dneva za oddajo ponudbe, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 11. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:

ponder
1. Reference ponudnikov (R) 0,5
2. Kadri za izvedbo razpisanih
del (K) 0,6
3. Opremljenost ponudnikov (O) 0,1
4. Ponudbena cena (C) 0,5
R = reference ponudnika (od 1 do 20

točk)
K = kadri za izvedbo del (od 1 do 20

točk)
O = opremljenost ponudnika (od 1 do

10 točk)
Ct = ponudbena cena (po formuli od 0

do 30 točk)
T = skupne točke ponudnika
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Ponudbena cena ponudnika se točkuje
po naslednji formuli:

Ci - Cn
Ct = 30 x (1- (————————)

  Cn

Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i

Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena
Najugodnejša ponudba je tista, ki dose-

že največje število točk (T) po naslednji for-
muli:

T = 0,5xR + 0,6xK + 0,1xO + 0,5xCt
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo morebitne druge infor-
macije o naročilu posredoval le na podlagi
pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5
dni pred rokom za predložitev ponudb na
naslov: Medobčinski zavod za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine, Trg bratstva 1,
6330 Piran, s pripisom “Vprašanje v zvezi z
javnim naročilom JR ZAR AC”.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 8. 2001.

Medobčinski zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Piran

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 8-ZF/01 Ob-53408
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: material

za popravila in vzdrževanje.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. elektromaterial,
2. mizarski material,
3. vodovodni material,
4. material za popravila in vzdrževanje,
5. splošno kovinski instalacijski mate-

rial,
6. filtri.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave:
– prvo obdobje od 1. 1. 2002 do

31. 5. 2002,
– drugo obdobje od 1. 6. 2002 do

31. 12. 2002,
– tretje obdobje od 1. 1. 2003 do

31. 5. 2003,

– četrto obdobje od 1. 6. 2003 do
31. 12. 2003,

– peto obdobje od 1. 1. 2004 do
31. 5. 2004,

– šesto obdobje od 1. 6. 2004 do
31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/33-11-533, dodat-
ne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon., tel.: 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Material za popra-
vila in vzdrževanje.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do dne 5. 9. 2001, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti prijavitelju ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-

klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prija-
vitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 ena-
ko 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se pri-
javlja,

7. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst blaga in količin skupine oziroma skupin
na katere se prijavlja;

8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ma-
ribor - razloženo (ob terminu, ki ga določi
naročnik);

10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

11. da prijavitelj zagotavlja ustrezen tran-
sport za ponujeno blago.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb dne 7. 11. 2001,
datum odločitve o sprejemu ponudbe
22. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost ponudnikove specifika-
cije ponudbe s cenami za posamezno sku-
pino.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
40,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo po-
nudnikom priznal uposobljenost za obdobje
treh let. Prijaviti se je možno na posamezno
skupino oziroma skupine. Dodatne informa-
cije Marija Žlender, univ. dipl. ekon., tel.:
02/321-25-56.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 9-ZF/01 Ob-53409
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. tiskovine razne,
2. tiskovine posebne,
3. pisarniški material.
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4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:

– prvo obdobje od 1. 1. 2002 do
31. 5. 2002,

– drugo obdobje od 1. 6. 2002 do
31. 12. 2002,

– tretje obdobje od 1. 1. 2003 do
31. 5. 2003,

– četrto obdobje od 1. 6. 2003 do
31. 12. 2003,

– peto obdobje od 1. 1. 2004 do
31. 5. 2004,

– šesto obdobje od 1. 6. 2004 do
31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33, dodat-
ne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon., tel.: 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Pisarniški material.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do dne 5. 9. 2001, do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti prijavitelju ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev prijav;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi prijaviteljev žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prija-
vitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve

obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.
št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od ocenjene vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja,

7. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst blaga in količin skupine oziroma skupin
na katere se prijavlja;

8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ma-
ribor-razloženo (ob terminu, ki ga določi na-
ročnik);

10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

11. da prijavitelj zagotavlja ustrezen tran-
sport za ponujeno blago.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb dne 7. 11. 2001,
datum odločitve o sprejemu ponudbe
22. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
skupna vrednost ponudnikove specifikacije
ponudbe s cenami za posamezno skupino.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
89,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo po-
nudnikom priznal usposobljenost za obdob-
je treh let. Prijaviti se je možno na posamez-
no skupino oziroma skupine.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Ob-53410
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko v svojem imenu in v imenu in za
račun naročnikov, navedenih v navodilih po-
nudnikom.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/478-86-49, tel.
01/478-86-00, e-pošta: razpisi.cvi@gov.si,
spletne strani: http://www.gov.si/razpisi/.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
LAN.

(b) Če  je  predvidena  oddaja  sklopov
naročila  posebej,  obseg  sklopov  in
sprejemljivost  ponudb  za  en  sklop,
več  sklopov  ali  za  vse  skupaj:  po-
nudniki  se  usposobijo  za  izgradnjo  pa-
sivnega  dela  lokalnih  računalniških  om-
režij,  opcijsko  pa  še  za  aktivni  del
omrežij.

(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava pro-
jektov: /

4. Kraj izvedbe: lokacije naročnikov na
območju RS.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive. V dru-
gi fazi javnega naročila bo označeno, če
bodo za posamezen posel variantne ponud-
be sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 3 leta.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Petra Rozman,
sektor za javna naročila, Langusova 4, 1000
Ljubljana, faks 01/478-86-49, e-pošta: raz-
pisi.cvi@gov.si; razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti tudi preko interneta na na-
slovu http://www.gov.si/razpisi/.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do roka oddaje med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

8. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 12. 9. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center Vlade RS za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, vložišče, so-
ba 25, nadstropje M.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja bodo, če bo to potrebno,
zahtevana v izvedbeni fazi javnega naročila.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z veljavno zakonodajo – določena v iz-
vedbeni fazi javnega naročila.

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

12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
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o javnih naročilih: naročnik bo izbral kandi-
date, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
(vsi pogoji so označeni s K ali V. K pomeni,
da morajo v primeru podizvajalcev ali par-
tnerjev vsi sodelujoči kumulativno izpolnje-
vati pogoj, V pa, da mora vsak od sodelujo-
čih izpolnjevati ta pogoj)

5.12.1.1 Splošni pogoji
1. Pogoj: Poslovanje v skladu z veljavni-

mi predpisi in navodili ponudnikom; (V)
2. Pogoj: Ponudba ne vsebuje lažnih ali

zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih. (V)

3. Pogoj: V preteklih petih letih pred ob-
javo tega javnega razpisa zoper vodstvene
delavce ni bila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nji-
hovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila. (V)

4. Pogoj: Registracija in obrtno dovolje-
nje za dejavnosti, ki so predmet ponudbe
(45.310 in, če je ponujena aktivna oprema
72.500); (K)

5. Izkazana zanesljivost pri poslovanju:
Pogoj: ni uveljavljenih jamstev ali izgub-

ljenih pravd, ki kažejo na nezanesljivost po-
slovanja; ni dosedanjih slabih izkušenj v
zadnjih dveh letih od objave razpisa z na-
ročnikom pri poslovanju (večkratne ne-
ustrezne dobave, vsaj trikrat izkazane ne-
pravočasne dobave ali izvedbe, izkazani
večkrat prekoračeni odzivni časi ali časi
popravil (vsaj petnajstkrat glede na zapise
baze naročnika), izkazano večkratno od-
pravljanje iste napake glede na pogodbe-
ne pogoje ali bistvene kršitve določb po-
godb z naročnikom); (V)

6. Kakovost opravljanja razpisanih sto-
ritev:

Pogoj: en dokument, ki dokazuje kako-
vost organizacije poslovanja ponudnika; (K
– v primeru podizvajalcev mora pogoj izpol-
njevati glavni izvajalec, v primeru partner-
skih ponudb pa poslovodeči partner)

Upoštevajo se zgolj dokumenti, ki se na-
našajo na organizacijo poslovanja ponudni-
ka (listine, ki se nanašajo na kakovost po-
slovanja ponudnika, kot so normativi in dru-
gi dokumenti, izdani od organizacij, ki pre-
sojajo kakovost poslovanja, ali interni akti,
iz katerih je razviden nadzor nad kakovostjo
poslovnih procesov (časovni normativi za
izvajanje posameznih del, interni akti, ki ure-
jajo poslovanje znotraj organizacije, odgo-
vornosti posameznih služb/sektorjev zno-
traj organizacije), lahko pa tudi zunanja re-
cenzija ali primerjave s področja poslova-
nja, objavljene v ustreznih publikacijah), ne
pa dokazi o kakovosti produktov, dokazi o
usposobljenosti kadrov na tehničnem po-
dročju, dokazi o kakovosti poslovanja prin-
cipala, prodajne reference principala in po-
nudnika ipd. Kot dokazila štejejo tudi doku-
menti o postopku pridobivanja ISO certifika-
ta, če ima ponudnik ustrezno pogodbo o
zunanji presoji s strani zunanjega ali notra-
njega pooblaščenega presojevalca/pode-
ljevalca certifikata, pri čemer mora biti iz
vsebine pogodbe razviden popis postop-
kov, ki so predmet presoje. Pogodba o po-
stopku notranje presoje kakovosti šteje za
dokument, ki dokazuje kakovost organiza-
cije poslovanja.

7. Reference ponudnika na razpisanem
področju:

Pogoj: Ponudnik mora izkazati, da je v
zadnjih dveh letih pred objavo javnega naro-
čila izvedel vsaj dve ožičenji z najmanj neo-
klopljenim sukanim vodnikom kategorije 5
razreda D (po EN50173 ali EIA/TIA
568A/B), ter vodnikom kategorije 5 za ve-
čje pasovne širine s po 70 priključki. Če se
ponudnik prijavlja tudi za aktivno mrežno
opremo, pa še dokazila za izgradnjo aktiv-
nega dela ekvivalentnega omrežja, z upora-
bno stikalne tehnologije in prepustnosti
10/100Mbs na uporabnika. (K)

5.12.1.2 Pogoji na finančnem področju
1. Pogoj: Stopnja pokritja kratkoročnih

obveznosti najmanj 0,8; (V)
Količnik bo izračunan na podlagi podat-

kov iz bilance stanja za leto 2000, z upošte-
vanjem kasnejših – z verodostojnimi listina-
mi izkazanih – zamenjav kratkoročnih z dol-
goročnimi viri sredstev, ki morajo biti poda-
ni v prilogi, kjer je zahtevana bilanca stanja.

2. Pogoj: Ni blokad žiro računa (v zad-
njih dveh letih od objave razpisa); (V)

3. Pogoj: Proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali ponudnik ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. (V)

4. Pogoj: poravnani davki, prispevki in
druge obveznosti v skladu s predpisi. (V)

5. Zadovoljiva stopnja finančne varnosti
in ustrezen poslovni izid iz dejavnosti:

Pogoj: Doseganje letne realizacije v viši-
ni 350,000.000 SIT ali kapital v višini
20,000.000 SIT. (K)

6. Pogoj: Odstotek realizacije ponudni-
ka z državno upravo je manjši od 50% celot-
ne realizacije. (K)

5.12.1.3 Kapacitete in opremljenost
1. Pogoj: Ponudnik ima ustrezne prosto-

re za opravljanje vseh razpisanih dejavnosti
na področju prijave. (K)

2. Pogoj: Ponudnik mora izkazati vsaj 2
razpoložljivi ustrezni prevozni sredstvi za do-
stop do lokacij ter prevoz opreme. (K)

5.12.1.4 Usposobljenost, dohodki in iz-
kušnje kadrov

1. Pogoj: Redno zaposleni kadri morajo
imeti ustrezno strokovno izobrazbo in fun-
kcionalna znanja za opremo, ki je predmet
prijave. Ti kadri štejejo za usposobljene po
tem razpisu.

Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri.

Kot ustrezna funkcionalna izobrazba šteje
certifikat oziroma šolanje proizvajalca/princi-
pala opreme tehnologije, ki jo prijavlja. Upoš-
tevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne
bodo starejši od dveh let pred objavo razpi-
sa. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazuje-
jo dejansko praktično šolanje oziroma uspe-
šno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila
o udeležbi ne dokazujejo pridobitve funkcio-
nalnih znanj. Posamezni zaposleni se glede
na znanja, ki jih ima, lahko upošteva na več
področjih prijave. (K)

Minimalno število zaposlenih, glede na
področja prijave (kadri, ki štejejo za uspo-
sobljene po tem razpisu):

2. Pogoj: Za vsako tehnologijo, ki jo po-
nudnik prijavi, mora imeti 3 usposobljene
kadre; (K)

3. Pogoj: Vsaj 1 kader mora imeti potrdi-
lo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev
(v skladu s členom 26b ZGO – Zakon o
graditvi objektov) pri Inženirski zbornici Slo-
venije; (K)

4. Pogoj: Bruto dohodki kadra, ki po teh
merilih šteje za usposobljenega, so vsaj ena-
ki predpisanim; (V)

Izkušnje:
5. Pogoj: povprečna delovna doba na

strokovnem področju vsaj 2 leti, minimalna
delovna doba vsakega kadra pa 18 mese-
cev. Računa se povprečje za kader, ki po
teh merilih šteje za usposobljenega. (K)

5.12.1.5 Rezervni deli različnih tehnolo-
gij ter zgodovina poslovanja na področju
prijave

1. Pogoj: Ponudnik mora dokazati, da
vsebinsko obvladuje standarde in tehnolo-
gije, ki so navedeni v specifikaciji. Vsa po-
nujena tehnologija mora biti skladna s stan-
dardi iz specifikacij; (K)

I. Aktivna oprema:
1. Pogoj: prodaja ponujene blagovne

znamke določene opreme pri ponudniku le-
ta 2000 glede na leto 1999 ni padla za več
kot 70%. Pogoj se nanaša na vrednost pro-
daje. (K)

2. Pogoj: ponudnik izkazuje dostop do
rezervnih delov in nadomestne opreme na
način, ki omogoča servisiranje ali zamenja-
vo opreme v standardnih rokih naročnika ali
ima lastno skladišče nadomestnih delov in
rezervne opreme. (K)

3. Pogoj: Za vsako ponujeno tehnologijo
mora biti sklenjena veljavna pisna pogodba
(točka 17 prilog), ki zajema celotno podporo
proizvajalca, principala ali zastopnika tehnolo-
gije za prodajo in servis opreme, vključno s
pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z
rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in preno-
som. Razen tega mora ponudnik izkazovati
najvišji možni status pri principalu oziroma pro-
izvajalcu (status se bo presojal glede na status
za prodajo pri principalu, ponudnikovo pod-
poro kupcu ter tehnično podporo, ki jo ima
ponudnik pri principalu/proizvajalcu). Če po-
goj najvišjega statusa za določeno tehnologijo
izpolnjuje samo en ponudnik, se bo usposob-
ljenost za to tehnologijo priznala tudi ponudni-
kom z naslednjim nižjim statusom. (K).

13. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe: /

14. Merila za ocenitev ponudb: merila
bodo podana v ponudbeni fazi po principu
ekonomsko najugodnejše ponudbe ali naj-
nižje cene. Če bo v razpisni fazi več kandi-
datov ponudilo enako tehnologijo pod pov-
sem enakimi pogoji, bo izbran ponudnik z
višjim kapitalom (ugotovljenim v prvi fazi
omejenega postopka javnega naročila).

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja v zvezi z javnim naročilom
in  razpisno  dokumentacijo  lahko  po-
nudniki naslavljajo  preko  informacijskega
sistema na internetu na naslovu
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v
prostorih naročnika 10. 9. 2001 ob 11.15.

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

17. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Center Vlade RS za informatiko
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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. 46/S Ob-52370
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: zavarovanje pre-
moženja in ljudi, številka kategorije 6.a)
zavarovalniške storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: možnost oddaje po sklopih:
požarno zavarovanje, potresno zavarovanje,
strojelomno zavarovanje, zavarovanje vloma
in ropa, zavarovanje odgovornosti, zavaro-
vanje vozil, kolektivno zavarovanje.

5. Kraj izvedbe: na območju Republike
Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002 do
31. 12. 2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: sektor za fi-
nančne zadeve - nabavna služba, Peter Ho-
meter.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, virman, št.
rač. 51800-601-180 razpisna dokumenta-
cija za zavarovanje.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 3. 9. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2500 Maribor, nabavna služba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija v višini 7,000.000 SIT, v II
fazi postopka.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po prejemu računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-

čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; celovitost
ponudbe za območje pokritosti vseh za za-
varovalništvo pomembnih ekonomskih,
pravnih, tehničnih in drugih področij, da so
čisti prihodki od storitev enaki ali večji od
2.000,000.000 SIT; da ima licenco za
opravljanje dejavnosti, da ni dal zavajajoče
podatke, glede zahtev iz te točke; da je
predložen obrazec izjave, da sprejema po-
goje iz razpisne dokumentacije.

14. (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: /

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: oddaja ponudb 29. 10. 2001, predvi-
den datum odločitve 22. 11. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: velikost
in zanesljivost ponudnika 50%, celovitost
ponudbe 25%, finančna boniteta ponudnika
25%, v drugi fazi postopka je cena edino
merilo.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 57-58 z dne
13. 7. 2001, Ob-52046.

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Popravek
Ob-53412

V javnem razpisu za vodje in člane delov-
nih skupin za 1. komponento (Oblikovanje
sistemskih rešitev v sistemu zdravstvenega
varstva) Projekta razvoja upravljanja sistema
zdravstvenega varstva v Sloveniji, objavlje-

nem v Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne
13. 7. 2001, Ob-51938, se delno popravi-
jo naslednje točke in se pravilno glasijo:

– točka 9(b) – Čas, v katerem se lahko
prevzame razpisno dokumentacijo: vsak
delovni dan do vključno 27. 8. 2001
(preostali tekst ostane nespremenjen);

– točka 10(a) – Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: do 5. 9.
2001 do 12. ure;

– točka 11 – Datum, čas in kraj odpira-
nja ponudb in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 9. 2001 ob 13. uri,
na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana, velika sejna soba. Predviden
datum odločitve o sprejemu ponudbe je
v septembru;

– točka 12 – Navedba finančnih zavaro-
vanj za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v skladu z razpisno
dokumentacijo.

Ministrstvo za zdravje

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-53254
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305.

3. Datum izbire: 26. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil in prehram-
benih artiklov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, kvaliteta, plačilni po-
goji, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne, Ljubljana,

II. zelenjava in sadje: Agraria,Koper,
III. špecerija:
a) splošno prehrambeno blago: Merca-

tor Degro, Portorož,
b) čaji: Droga, Portorož,
IV. zmrznjena živila: Ljubljanske mlekar-

ne, Ljubljana,
V. meso in mesni izdelki: Mercator De-

gro, Portorož,
VI. ribe in morski sadeži: /
VII. kruh in pekovsko pecivo: Žito, Ljub-

ljana.
7. Pogodbena vrednost: 41,600.000

SIT. Naročnik si pridržuje pravico do
morebitnega večjega ali manjšega obsega
naročil od razpisanega po posameznih
skupinah, zaradi tega pogodbene vrednosti
za posamezne ponudnike ni mogoče
podati.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 11.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: vrednosti najvišje in najnižje vredno-
sti ponudbe je nesmiselno podajati glede
na 7. točko tega obvestila.

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: 2. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-53259
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje -

Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-26-642.

3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: stranskopisni vozički (preureditev -
predelava) 60 kosov, obrat separacija
premoga Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok doba-
ve, plačilni pogoji, fiksnost cen. Ponudnik
je bil izbran na podlagi nižje ponudbene
cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: HTZ Velenje, I.P.,
d.o.o., Partizanska 78, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 3,298.600
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 10,500.000 SIT brez DDV;
3,298.600 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: 2. 8. 2001.

Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje

Št. 90-2/01 Ob-53271
1. Naročnik: Osnovna šola Sostro.
2. Naslov naročnika: C. II. grupe odre-

dov 47, 1261 Dobrunje, tel. 54-28-508,
faks 54-28-507.

3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– kruh in pekovski izdelki,
– pecivo in sladice,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki (piščanec),
– meso in mesni izdelki (ostalo),
– moka, testenine in zamrznjeni izdelki,
– juhe in ostalo prehrambeno blago,
– sveža zelenjava in sadje,
– ostalo prehrambeno blago,
– konzervirana zelenjava in kompoti,
– sirup, sok, čaj,
– žitni kosmiči,
– jabolka,
– krompir.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– kruh in pekovski izdelki – Žito, pre-
hrambena industrija, d.d. Šmartinska c.
154, Ljubljana,

– pecivo in sladice – Don Don d.o.o.
Metlika, p.o. Stražišče, Laze 16, Kranj,

– mleko in mlečni izdelki – Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana in
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas, Petrovče,

– meso in mesni izdelki (piščanec) – Ja-
ta d.d., Hladilniška pot 34, Ljubljana in Pe-
rutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,

– meso in mesni izdelki (ostalo) – Me-
sarstvo, trgovina in gostinstvo Mira Cigut
s.p., Žabnica 12, Notranje Gorice in Mesni-
ne Dežele Kranjske, Kolodvorska 23, Ko-
čevje,

– moka, testenine in zamrznjeni izdelki –
Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c. 442,
Škofljica,

– juhe in ostalo prehrambeno blago –
Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, Ljubljana,

– sveža zelenjava in sadje – Agro Mrkac
d.o.o., Cesta v Šmartno 29, Ljubljana,

– ostalo prehrambeno blago – Emona
blagovni center d.d., Šmartinska cesta 130,
Ljubljana,

– konzervirana zelenjava in kompoti –
Emona blagovni center d.d., Šmartinska c.
130, Ljubljana,

– sirup, sok, čaj – Mercator d.d., Sektor
za eksterno trgovino, Slovenčeva 25, Ljub-
ljana,

– žitni kosmiči – Emona blagovni center
d.d., Šmartinska c. 130, Ljubljana,

– jabolka – D. Bulc & Co. d.n.o., Kolod-
vorska 16, Ljubljana,

– krompir – D. Bulc & Co.d.n.o., Kolod-
vorska 16, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– kruh in pekovski izdelki – 7,295.375

SIT, 7,236.770 SIT,
– pecivo in sladice – 1,240.920 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 8,611.846

SIT, 8,995.077 SIT,
– meso in mesni izdelki (piščanec) –

14,042.850 SIT, 14,165.440 SIT,
– meso in mesni izdelki (ostalo) –

7,022.000 SIT, 7,447.514 SIT,
– moka, testenine in zamrznjeni izdelki –

4,078,925 SIT,
– juhe in ostalo prehrambeno blago –

2,074.611 SIT,
– sveža zelenjava in sadje – 5,858.600

SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

2,137.951 SIT,
– konzervirana zelenjava in kompoti –

2,391.294 SIT,
– sirup, sok, čaj – 4,040.761 SIT,
– žitni kosmiči – 221.278 SIT,
– jabolka – 456.000 SIT,
– krompir – 810.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– kruh in pekovski izdelki – 8,786.000

SIT, 7,236.770 SIT,
– pecivo in sladice – 1,333.157 SIT,

1,240.920 SIT,

– mleko in mlečni izdelki – 8,995.077
SIT, 8,611.846 SIT,

– meso in mesni izdelki (piščanec) –
16,209.292 SIT, 14,042.850 SIT,

– meso in mesni izdelki (ostalo) –
8,720.740 SIT, 7,022.000 SIT,

– moka, testenine in zamrznjeni izdelki
– 5,892.860 SIT, 4,078.925 SIT,

– juhe in ostalo prehrambeno blago –
3,310.716 SIT, 2,074.611 SIT,

– sveža zelenjava in sadje – 7,008.580
SIT, 5,858.600 SIT,

– ostalo prehrambeno blago –
2,382.587 SIT, 2,137.951 SIT,

– konzervirana zelenjava in kompoti –
3,050.660 SIT, 2,391.294 SIT,

– sirup, sok, čaj – 4,817.332 SIT,
4,040.761 SIT,

– žitni kosmiči – 239.579 SIT, 221.278
SIT,

– jabolka – 780.000 SIT, 456.000 SIT,
– krompir – 1,458.000 SIT, 810.000

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 35 z dne 11. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Osnovna šola Sostro

Ob-53273
1. Naročnik: Vrtec Mornarček Piran.
2. Naslov naročnika: Ulica IX. korupsa

40a, 6330 Piran.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– zamrznjene ribe in zelenjava,
– krompir,
– sveža zelenjava, stročnice,
– sadje in suho sadje,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave je Piran, Ulica IX. korpusa

40a, Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sveže meso – Mesnica in trgovina Da-

mijani, Damijani Lučano s.p., Zelenjavni trg
1, 6330 Piran,

– mesni izdelki – Celjske mesnine d.d.,
Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,

– zamrznjene ribe in zelenjava – /
– krompir – Mercator Degro d.d., Obala

144, 6230 Portorož,
– sveža zelenjava in suhe stročnice –

K.Z. Agraria z.o.o., Ulica 15. maja št. 17,
6000 Koper,

– sadje in suho sadje – K.Z. Agraria
z.o.o., Ulica 15. maja št. 17, 6000 Koper,

– ostalo prehrambeno blago – Mercator
Degro d.d., Obala 144, 6320 Portorož.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah živil:
– sveže meso: 3,658.534 SIT,
– mesni izdelki: 1,159.492 SIT,
– krompir: 199.009 SIT,
– sveža zelenjava, stročnice: 1,019.915

SIT,
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– sadje in suho sadje: 876.664 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

2,666.145 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sveže meso: 4,032.324 SIT,

3,658.534 SIT,
– mesni izdelki: 1,890.549 SIT,

1,159.492 SIT,
– krompir: 568.598 SIT, 199.009 SIT,
– sveža zelenjava stročnice: 1,115.984

SIT, 1,019.915 SIT,
– sadje in suho sadje: 1,007.430 SIT,

876.664 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

2,666.145 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 38 z dne 8. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Vrtec Mornarček Piran

Št. 189/JN-2001 Ob-53274
1. Naročnik: Vrtec Mornarček Piran.
2. Naslov naročnika: Ulica IX. korpusa

40a, 6330 Piran.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– mleko in mlečni izdelki,
– piščančje in puranje meso,
– jajčne testenine,
– kruh in slaščičarski izdelki.
Kraj dobave je Piran, Ulica IX. korpu-

sa 40a, Piran.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– mleko in mlečni izdelki – Ljubljanske

mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljub-
ljana,

– piščančje in puranje meso: Perutnina
Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj,

– jajčne testenine: Pekarna Pečjak
d.o.o., Dolenjska ceta 442, 1291 Škof-
ljica,

– kruh in slaščičarski izdelki: Pekarne
Mlinotest d.o.o., Tovarniška 14, 5270 Aj-
dovščina.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
živil:

– mleko in mlečni izdelki: 1,079.312 SIT,
– piščančje in puranje meso: 811.286

SIT,
– jajčne testenine: 214.221 SIT,
– kruh in slaščičarski izdelki: 724.921

SIT.
V znesek je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
– mleko in mlečni izdelki: 1,197.468

SIT, 1,079.312 SIT,

– piščančje in puranje meso: 956.680
SIT, 811.286 SIT,

– jajčne testenine: 223.067 SIT,
214.221 SIT,

– kruh in slaščičarski izdelki: 1,046.704
SIT, 724.921 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 29 z dne 20. 4. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Vrtec Mornarček Piran

Št. 183/2001 Ob-53275
1. Naročnik: Vrtec Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Jožeta Pa-

horja 1, 6210 Sežana.
3. Datum izbire: 10. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– meso in mesni izdelki,
– perutnina in perutninski izdelki.
Kraj dobave je Vrtec Sežana, ulica Jože-

ta Pahorja 1, Sežana in vrtec Hrpelje, Ulica
Dragomirja Benčiča Brkina 4, Hrpelje – raz-
loženo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– meso in mesni izdelki – Celjske me-
snine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Ce-
lje,

– perutnina in perutninski izdelki – Pe-
rutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah
živil:

– meso in mesni izdelki: 4,922.375 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:

1,121.930 SIT.
V znesek je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
– meso in mesni izdelki: 5,821.783 SIT,

4,922.375 SIT,
– perutnina in perutninski izdelki:

1,477.094 SIT, 1,121.930 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 41 z dne 25. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Vrtec Sežana

Št. 9/01 Ob-53277
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

Trbovlje.
3. Datum izbire: 20. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava reprodukcijskega materiala
– elementi za razsvetljavo, instalcijski

material, relejna in merilna tehnika, te-
lekomunikacijske naprave in elektroni-
ka – v TE Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti: do 90,

– dobavni rok: do 10.
Izbrani dobavitelj je cenovno najugod-

nejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: EVJ Elektroprom
d.o.o., Loke 22, 1412 Kisovec.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 6,109.094,75 SIT,4,304.471,63
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: 30. 7. 2001.

Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.,
Trbovlje

Št. 10/01 Ob-53279
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

Trbovlje.
3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava reprodukcijskega materiala
– črna metalurgija in varilni material – v
TE Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti: do 90,

– dobavni rok: do 10.
Izbrani dobavitelj je cenovno najugod-

nejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Merkur d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost: 24,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 38,214.950 SIT, 33,320.746 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: 30. 7. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Trbovlje

Št. 11/01 Ob-53281
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,

Trbovlje.
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3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava reprodukcijskega materiala
– lepilni in tesnilni material – v TE Tr-
bovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti: do 90,

– dobavni rok: do 10.
Izbrani dobavitelj je cenovno najugod-

nejši.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Tinex, trgovska družba
d.o.o., Rožna ulica 44, 4208 Šenčur.

7. Pogodbena vrednost: 14,177.136
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 18,714.954 SIT, 14,177.136 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: 30. 7. 2001.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Trbovlje

Št. 3/2001 Ob-53287
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava, montaža in zagon novih hla-
dilnih central v poslovni stavbi ZPIZ Slo-
venije, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 50 točk,
garancijski pogoji 15 točk, rok izvedbe del
15 točk, komercialni popust 5 točk in rok
zagotavljanja servisa in rezervnih delov 15
točk. Izbrani ponudnik je prejel največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Energo Plus d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 108d.

7. Pogodbena vrednost: 33,596.881,11
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

ponudbe: 43,239.981,61 SIT,
33,596.881,11 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 104/2001 Ob-53318
1. Naročnik: Osnovna šola Antona

Aškerca, Jenkova 2, 3320 Velenje.

2. Naslov naročnika: Osnovna šola An-
tona Aškerca, Jenkova 2, 3320 Velenje,
tel. 03/58-69-443, faks 03/58-69-445.

3. Datum izbire: 2. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano; Kraj do-
bave: Osnovna šola Antona Aškerca Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena - 8 točk,
– plačilni rok - 5 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
Skupina A: sadje in zelenjava
A/1: Sadje Južno
MT Center, d.o.o. Cankarjeva 1/d, 3320

Velenje
ERA d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje
A/2: domače sadje
ERA d.d. Prešernova 10, 3504 Velenje
MT Center d.o.o. Cankarjeva 1/d, 3320

Velenje
A/3: zelenjava
ERA, d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje
KOTRING d.o.o., Črnova 53/b, 3320

Velenje
Skupina B: kruh in pekovsko pecivo
B/1 kruh
Koroške pekarne d.d., Koroška c. 2,

2370 Dravograd
Klasje MPP Celje d.d., Reslejeva 16,

3000 Celje
B/2 pekovsko pecivo
Koroške pekarne d.d., Koroška c. 2

2370 Dravograd
Klasje MPP Celje d.d., Resljeva 16,

3000 Celje
Don don d.o.o., Bohovska c. 21, 2311

Hoče.
Skupina C: mlevski izdelki in testenine
MT Center d.o.o., Cankarjeva 1/d, 3320

Velenje.
Skupina D: meso in mesni izdelki
D/1 meso
Mesarstvo Sušec, Sušec Robert s.p.,

Stari trg 23, 3320 Velenje
Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidri-

čeva ul. 2, Laško
MT Center d.o.o., Cankarjeva 1/d, 3320

Velenje.
D/2 mesni izdelki
Mesarstvo Sušec, Sušec Robert s.p.,

Stari trg 23, 3320 Velenje
Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidriče-

va ul. 2, Laško
MT Center d.o.o., Cankarjeva 1/d, 3320

Velenje.
Skupina E: mleko in mlečni izdelki
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3310 Petrovče
Ljubljanske mlekarne d.d., Obrat Mari-

bor, Osojnikova ul. 5, 2000 Maribor.
Skupina F: Vložena zelenjava in sadje
Kotring d.o.o. Črnova 53, 3320 Velenje
ERA d.d. Velenje, Prešernova 10, 3504

Velenje.
Skupina G: Zamrznjena zelenjava in iz-

delki
Brumec - Ručigaj d.o.o. Loka, Testeno-

va 55, 1234 Mengeš
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana

Obrat Maribor, Osojnikova ul. 5, 2000 Ma-
ribor.

Skupina H: Sokovi in sirupi
Koroška trgovina d.d., Partizanska ul. 2,

2360 Radlje ob Dravi
Kotring d.o.o. Črnova 53/b, 3320 Ve-

lenje.
Skupina I: Jajca
Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidri-

čeva ul. 2, Laško.
Skupina J: Splošno prehrambeno blago
ERA d.d., Prešernova 10, 3540 Velenje.
MT Center d.o.o., Cankarjeva 1/d, 3320

Velenje, Kolinska ul. 1, 1544 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
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: 2. 8. 2001.
Osnovna šola Antona Aškerca,

Velenje

Št. JN 31/01 Ob-53358
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: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava 20 kV univerzalnega kabla
za 2 x 20 kV DV RTP Metlika-Podzemelj.

Dostava razpisanega blaga je nadzorniš-
tvo Metlika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (110. člen – točka 3).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MR Export-Import,
d.o.o., Glavni trg 17 b, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 42,314.585
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 46,540.951 SIT (brez DDV),
42,958.970 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: glede na nujnost optičnih povezav
na področju DE Elektro Novo mesto je po-
trebno do sredine avgusta 2001 zgraditi 2 x
20 kV DV RTP Metlika-Podzemelj v izvedbi
z univerzalnim 20 kV kablom. Glede na ob-
seg del, vrednost in zahtevane roke je mo-
goče predvideni 20 kV kabel s pripadajočo
obešalno in spojno opremo nabaviti le s
citiranim postopkom.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 6. 8. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d.
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Št. 1175 Ob-53380
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 22. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 14,500.000 litrov NMB-95.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1.004,982.965 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2000, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 5-6 z dne 26. 1.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov,

Ljubljana

Št. 75/2001 Ob-53384
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup namizne računalniške
opreme:

– specifikacija 1 – osebni računalniki in
monitorji: 250 kosov,

– specifikacija 2 – matrični in brizgalni
tiskalniki: 48 kosov,

– specifikacija 3 – laserski tiskalniki in
dodatna oprema: 40 kosov,

– specifikacija 4 – vgradna oprema za
osebne računalnike: po specifikaciji

Kraj dobave: po spisku naročnika na lo-
kacije območnih enot Zavoda.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral najugod-
nejšega ponudnika z najnižjo oceno po for-
muli: ocena je cena /(1 + vsota vseh meril
v %), kjer so merila:

– tehnične lastnosti opreme: 0–24%;
– reference ponudnika: 0–4%;
– plačilni rok: 0–2%;
– garancijski rok: 0–10%.
Utemeljitev izbire: ponudbe je naročnik

ocenjeval po pogojih in merilih za izbiro naj-
ugodnejše ponudbe iz razpisne dokumen-
tacije in izbral najugodnejše ponudbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– specifikacija 1, varianta 2: Zelinka &
sinovi, d.o.o., Linhartova 17, 1113 Ljub-
ljana,

– specifikacija 2: Gambit Trade, d.o.o.,
Savska 3a, 1000 Ljubljana,

– specifikacija 3: Intertrade ITS, d.d., Le-
skoškova 6, 1000 Ljubljana,

– specifikacija 4: Zelinka & sinovi,
d.o.o., Linhartova 17, 1113 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– specifikacija 1, varianta 2:

81,593.500 SIT z DDV,
– specifikacija 2: 6,162.582 SIT z DDV,
– specifikacija 3: 8,176.003 SIT z DDV,
– specifikacija 4: 4,262.894 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
– specifikacija 1: 90,428.863,98 SIT z

DDV, 81,693.500 SIT z DDV,
– specifikacija 2: 6,507.288,90 SIT z

DDV, 6,162.585,77 SIT z DDV,
– specifikacija 3: 8,644.606,48 SIT z

DDV, 8,176.002,82 SIT z DDV,
– specifikacija 4: 6,787.357,42 SIT z

DDV, 4,262.890 SIT z DDV.
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 raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 8. 2001.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Področna enota
informacijski center

Št. JN 16/01 Ob-53387

1. Naročnik: Slovenske železnice d.d..
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. Datum izbire: 30. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniška oprema po sklopih, Ljublja-
na,Kolodvorska 11.

5. Merila za dodelitev in utemeljitev iz-
bire: cena 78 točk, garancija 10 točk in
kvaliteta 12 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A mize se dodeli ponudniku
Tovarna pohištva Trbovlje d.d.,Savinjska
31, 1420 Trbovlje v vrednosti 8,134.800
SIT,

– sklop B stoli se dodeli ponudniku Le-
snina Inženiring d.d., Parmova 53, 1000
Ljubljana v vrednosti 2,157.063 SIT,

– sklop C čajna kuhinja se dodeli ponu-
dniku Mizarstvo Vencelj Alojz s.p., Šentvid
pri Stični 66, 1296 Šentvid pri Stični v vre-
dnosti 652.834 SIT.

7. Pogodbena vrednost: glej 6. točko.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe:
– sklop A: 10,999.423,47 SIT,

8,134.800 SIT,
– sklop B: 3,963.913,80 SIT,

2,093.924 SIT,
– sklop C: 1,011.059,70 SIT, 652.834

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: 3. 8. 2001.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 351-05-11/00 Ob-53401
Št. JN: 17/01 W

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

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

3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža opreme za klima-
tizacijo poslovnih prostorov Upravne
enote Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

dobave v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (istovrstne dobave) - sku-
paj največ 23 točk,

3. finančna sposobnost ponudnika - 7
točk,

4. standard ISO 9001 - 7 točk,
5. splošni garancijski rok - do 4,8 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: RISS d.o.o., Hrasto-
vec 3, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 12,035.233,90
SIT z 19% DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 14,914.104,29 SIT z 19% DDV in
12,035.233,90 SIT z 19% DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 52/01 z dne 22. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 558-01 Ob-53470
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komercialni sek-

tor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski
nasip 58, 1000 Ljubljana – faks
01/543-12-54.

3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup kruha, pekovskega peciva in
slaščičarskega peciva (skupaj 139.674
kg letno), kraj dobave Klinični center Ljub-
ljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merili za izbor sta bili po-
nudbena cena in kvaliteta – senzorična
ocena. Utemeljitev izbire: naročnik je na
podlagi 20. člena in opravljenega postop-
ka pogajanj izbral najugodnejšega ponud-
nika.



Stran 5016 / Št. 67 / 10. 8. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Žito, d.d., Šmartinska
154, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 31,959.429,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 31,959.429,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo je bilo oddano na podlagi
pogajanj brez predhodne objave v skladu z
20. členom 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: 6. 8. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 558-01 Ob-53471
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Komercialni sektor

Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip
58, 1000 Ljubljana – faks 01/543-12-54.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup operacijske mize, kraj dobave
Klinični center Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 100%.
Razlog za zaključek postopka brez dodeli-
tve naročila: izbor se ni opravil, ker naročni-
ku po pregledu ponudb nista ostali niti dve
samostojni in pravilni ponudbi (prvi odsta-
vek 76. člena ZJN-1).

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: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: izbor najugodnejšega ponudnika se
ni opravil.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 174/2001 Ob-53476
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 16. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 6 kosov HMI plinskih luči, 136 kosov
pribora za reflektorje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena, tehnična
ustreznost, garancija, plačilni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop A: Despo d.o.o., Ljubljana,
– sklop B: Elsis d.o.o., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: sklop A:

3,128.437,40 SIT, sklop B:
1,963.260,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: sklop A: 4,275.000 SIT, 3,128.437,40
SIT; sklop B: 3,006.092,10 SIT,
1,963.260,20 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: 3. 8. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 025-01/158 Ob-53543
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko

društvo Polzela, Polzela 147a, 3313 Pol-
zela in Občina Polzela, Polzela 8, 3313
Polzela.

2. Naslov naročnika: Občina Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela, tel.
03/703-32-11, faks: 03/703-32-23.

3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: gasilsko vozilo GVC 16/25 (1+5)
znamke MAN tip 14.224 LAC s pogo-
nom na vsa štiri kolesa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Koda s.p. Trgovina,
stroritve, servis, Darko Koželj, Kardeljev
trg 2, Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 34,204.976 (z
DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 32.763.720, 28.743.678.
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: 3. 8. 2001.
Občina Polzela in PGD Polzela

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. 344-04-5/2000-2101 Ob-53282
1. Naročnik: Mestna občina Novo me-

sto.
2. Naslov naročnika: Seidlova cesta 1,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-39-281, te-
lefaks 07/39-39-282.

3. Datum izbire: 6. 7. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacije in preplastitve
lokalnih cest na območju Mestne obči-
ne Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje, d.d., No-
vo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 30,161.145
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 31,787.280 SIT, 30,161.145 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: 30. 7. 2001.
Mestna občina Novo mesto

Ob-53292
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

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

16, 6000 Koper, faks 05/66-86-120.
3. Datum izbire: 1. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Fi-
jeroga–Župančiči, Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih po-
gojev in najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaran-
ska 5c, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 63,142.877
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 13,517.128,56 SIT.

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

nudbe: 66,698.180 SIT, 58,760.133 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: 2. 8. 2001.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Št. 66000-02/01-201 Ob-53298
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, tel. 03/56-34-800, telefaks
03/56-27-986.

3. Datum izbire: 25. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri prenovi
Rudarskega doma v Trbovljah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila: ponudbena cena 75%, rok izvedbe
10%, reference ponudnika, podizvajalcev
in kadrov 5%, rok plačila 5%, finančna uspo-
sobljenost 5%. Izbrani izvajalec je po teh
merilih dosegel najvišje število točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Zasavje, d.d., Sa-
vinjska cesta 15, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 18,953.563,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 10,297.701 SIT.

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

nudbe: 20,803.079 SIT, 18,707.182,28
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: 30. 7. 2001.

Občina Trbovlje

Št. 414-05-03/2001-5 Ob-53294
1. Naročnik: Občina Semič.
2. Naslov naročnika: Semič 14, 8333

Semič, tel. 07/30-67-083, faks
07/30-67-098, e-mail: obcina.semic@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 29. maj 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: asfaltiranja in preplasti-
tve občinskih cest in javnih poti v Občini
Semič v letu 2001 na območju Občine
Semič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih po-
gojev in najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto d.d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost: 59,152.520
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 63,133.665 SIT, 59,152.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpis je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 29, z dne 20. 4. 2001, Ob-47090.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

Občina Semič

Št. 9101/364-01 Ob-53295
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Območna enota Mur-
ska Sobota.

2. Naslov naročnika: 9000 Murska So-
bota, Slovenska ulica 48, faks
02/532-12-36, tel. 02/536-15-50.

3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja osebnega dvi-
gala, Murska Sobota, Slovenska 48.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, garancij-
ski rok, odzivni čas servisiranja – najugo-
dnejši.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gomboc, gradbeni inže-
niring d.o.o., Štefana Kovača 21, 9231 Bel-
tinci.

7. Pogodbena vrednost: 23,375.329,52
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 24,017.240,95 SIT, 23,375.329,52
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. 8. 2001.

ZZZS, OE Murska Sobota

Št. 344-04-01/01-33 Ob-53301
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona,
2. Naslov naročnika: Partizanska 13,

9250 Gornja Radgona.
3. Datum izbire: 24. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija cest na
območju Občine Gornja Radgona v letu
2001, in sicer:

– LC 104070 (Črešnjevci-Zbigovci-La-
stomerci),

– LC 203020 (Benedikt-Ihova-Nego-
va-Trotkova),

– LC 104121 (Orehovci-Orehovski Vrh).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– ponudbena cena (100 točk, za vsakih

5% višja cena 10 točk manj),
– garancija za izvedbo del (najdaljši rok

10 točk, za vsako leto manj 2 točke manj).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Mur-
ska Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Mur-
ska Sobota.

6. Pogodbena vrednost: 74,781.949
SIT.

7. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

8. Število prejetih ponudb: 7.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 95,800.202,77 SIT, 74,478.530 SIT.
10. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
11. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

12. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

13. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Gornja Radgona

Št. 34406-0001/01 Ob-53302
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica.
3. Datum izbire: 22. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzdrževanje gozdnih
cest na območju občine Sevnica v letu
2001.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje d.o.o. Boštanj,
Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj.

7. Pogodbena vrednost: 10,890.271,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 12,164.601,60 SIT,
10,890.271,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Sevnica

Št. 40301-0002/01 Ob-53303
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica.
3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija LC Okro-
glice-Razbor/I. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradnje Žveplan d.o.o.,
Ulica heroja Lacka 8, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 14,968.818,41
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 22,525.537,50 SIT,
14,968.818,41 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 27 z dne 13. 4. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Sevnica

Št. 3/2 Ob-53304
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks: 01/70-57-808, e.ma-
il: nevenka.g@email.si

3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija objekta Ce-
sta 19. oktobra v Ložu (muzej) za potre-
be neprofitnih stanovanj v Ložu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednote-
ne in ocenjene na podlagi naslednjih meril
iz razpisne dokumentacije; ponudbena ce-
na, reference, usposobljenost in sposo-
bnost ponudnika, garancija in rok izvedbe
ter izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: GP Gradišče Cerkni-
ca d.d., Cesta 4. maja 80, 1380 Cerkni-
ca.

7. Pogodbena vrednost: 44,340.999,26
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,427.150,09 SIT; 44,340.999,26
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 28-29/01, z dne
20. 4. 2001, Ob-47364.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Loška dolina

Št. 3/3 Ob-53305
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks: 01/70-57-808, e.ma-
il: nevenka.g@email.si

3. Datum izbire: 8. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija in izgradnja
centralne čistilne naprave v Starem
trgu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi naslednjih meril iz
razpisne dokumentacije; ponudbena cena,
reference, usposobljenost in sposobnost
ponudnika, garancija in rok izvedbe ter iz-
polnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GP Gradišče Cerknica
d.d., Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.

7. Pogodbena vrednost: 88,062.574,59
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 107,346.479,23 SIT; 88,062.574,59
SIT.

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. 28-29/01, z dne
20. 4. 2001, Ob-47335.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Loška dolina

Št. 3/4 Ob-53307
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808, e.ma-
il: nevenka.g@email.si

3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja mrliške veži-
ce v Viševku in ureditev naselja Više-
vek.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi naslednjih meril iz
razpisne dokumentacije; ponudbena cena,
reference, usposobljenost in sposobnost
ponudnika, garancija in rok izvedbe ter iz-
polnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GP Gradišče Cerknica
d.d., Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.

7. Pogodbena vrednost: 25,021.098,92
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 36,161.506,50 SIT; 25,021.098,92
SIT

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. 28-29/01 z dne
20. 4. 2001, Ob-47317.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Loška dolina

Št. 6/1 Ob-53308
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808, e.ma-
il: nevenka.g@email.si

3. Datum izbire: 15. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste JC 729190 Dolenje Poljane.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi naslednjih meril iz
razpisne dokumentacije; ponudbena cena,
reference, usposobljenost in sposobnost
ponudnika, garancija in rok izvedbe ter iz-
polnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CP Ljubljana d.d., Stolp-
niška 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
17,485.601,18 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 19,420.058,60 SIT; 17,485.601,18
SIT.

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. 40-41/01 z dne
25. 5. 2001, Ob-49232.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Loška dolina

Št. 5/1 Ob-53309
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808, e.ma-
il: nevenka.g@email.si

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste LC 229100 Markovec – Loški po-
tok.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi naslednjih meril iz

razpisne dokumentacije: ponudbena cena,
reference, usposobljenost in sposobnost
ponudnika, garancija in rok izvedbe ter iz-
polnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT Ljubljana d.d., Slo-
venčeva 22, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,617.125,00
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 66,623.871,20 SIT; 23,617.125,00
SIT.

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. 40-41/01 z dne
25. 5. 2001, Ob-49233.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Loška dolina

Št. 3/1 Ob-53310
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/70-57-808, faks 01/70-57-808, e.ma-
il: nevenka.g@email.si

3. Datum izbire: 11. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja III. faze OŠ
Heroja Janeza Hribarja Stari trg – pred-
metna stopnja v Starem trgu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi naslednjih meril iz
razpisne dokumentacije; ponudbena cena,
reference, usposobljenost in sposobnost
ponudnika, garancija in rok izvedbe ter iz-
polnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GP Gradišče Cerknica
d.d., Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.

7. Pogodbena vrednost: 98,975.663,14
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 131,896.071,00 SIT; 98,975.663,14
SIT.

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. 28-29/01 z dne
20. 4. 2001, Ob-47363.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Loška dolina

Št. 1707/9/OB Ob-53365
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija temeljev jekle-
nih konstrukcij daljnovodnih stebrov na
DV 110 kV Ilirska Bistrica–Matulji.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(87%), plačilni pogoji (3%), reference ponu-
dnika (10%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d., Gla-
varjeva 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,294.780,17
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 19,000.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,371.093,90 SIT, 30,294.780,17
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: 3. 8. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 352-07-1/01-34 Ob-53398
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Občina Ravne na

Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Ko-
roškem, tel. 02/870-55-10, faks
02/870-55-41.

3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja mrliške vežice
in ureditev pokopališča v Kotljah.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, Kot-
lje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ker v postopku oddaje jav-
nega naročila, naročnik na osnovi prvega in
drugega odstavka 76. člena Zakona o jav-
nih naročilih ni pridobil vsaj dve samostojni
sprejemljivi ponudbi, je zavrnil obe ponudbi
in bo javni razpis ponovil.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ponudnik ni bil izbran.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 27,295.979,83 SIT, 25,722.057
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. 8. 2001.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 344-04-4/01-34 Ob-53399
1. Naročnik: Občina Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Občina Ravne na

Koroškem, Gačnikova 5, Ravne na Koro-
škem, tel. 02/870-55-10, faks
02/870-55-41.

3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste Ravne-Strojna-gradbena dela.

Kraj izvedbe: Ravne na Koroškem, lokal-
na cesta Ravne-Strojna, odcep Zadnji
dinar-Strojna.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70 točk,
– reference in dosedanje izkušnje na-

ročnika z ponudnikom: 30 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Slemenšek Gradbena me-
hanizacija in gradbena dela Marjan Slemen-
šek s.p., Lampreče 7, 2393 Črna na Koro-
škem.

7. Pogodbena vrednost: 39,729.280
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 40%.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 49,864.033,70 SIT in 39,729.280 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: 1. 8. 2001.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 41405/00002/2001 0400 01 Ob-53400
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: delna rekonstrukcija šol-
ske zgradbe in izgradnja prizidka na OŠ
Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2, Mari-
bor, podružnični šoli Staneta Lenardo-
na Razvanje, Razvanjska 66, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cene in reference. Izbrani
ponudnik je nudil najnižjo ceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gradbeništvo Ivan
Štrukelj s.p., Mariborska 33, 2314 Zg. Pol-
skava.

7. Pogodbena vrednost: 57,624.731,18
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: vrednost del znaša
(45%) 21,778.669 SIT.

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

nudbe: najvišja vrednost 67,200.967,07
SIT, ponudnik Gradis Ptuj d.d., Ormoška
c. 22, 2250 Ptuj, najnižja vrednost
57,624.731,18 SIT, ponudnik Ivan
Štrukelj s.p., Mariborska 33, 2314 Zg.
Polskava.

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. 43-44, z dne 1. 6.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Mestna občina Maribor

Št. 34401-0004/01-232 Ob-53478
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska

Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.

3. Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje gradnje “Re-
konstrukcija mostu čez reko Reko in mo-
stička čez rokav Mlinščice na lokalni ce-
sti L 3205 Bridovec - Smrje”, Občina
Ilirska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za ocenjevanje
ponudb je bila uporabljena le najnižja po-
nudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podje-
tje Kraški zidar d.d., Sežana, Cesta na Leni-
vec 4, 6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 34,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 48,184.139 SIT, 34,591.435,34
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: 3. 8. 2001.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 34404-0005/01-232 Ob-53480
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Občina Ilirska

Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, tel. 05/714-13-61, telefaks
05/714-12-84.

3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvajanje gradnje “Re-
konstrukcija odseka lokalne ceste LC
135180 Pavlica - Starod, I. faza in re-
konstrukcija odseka lokalne ceste LC
135200 Kuteževo - Podgraje”, Občina
Ilirska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kot merilo za ocenjevanje
ponudb je bila uporabljena le najnižja po-
nudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper
d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 42,800.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 65,060.685,55 SIT, 45,153.685,80
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 343-9/01 132 Ob-53485
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

26, 1330 Kočevje, tel. 01/89-38-220, faks
01/89-38-230.

3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
gozdnih cestah v letu 2001, območje ob-
čine Kočevje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gozdarstvo Grča d.d.,
Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

7. Pogodbena vrednost: 47,650.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: najvišja (seštevek kalkulativnih cen):
Snežnik d.d., Kočevska Reka 40, 1338 Ko-
čevska Reka – 500.447 SIT; najnižja (seš-
tevek kalkulativnih cen): Gozdarstvo Grča,
d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje –
403.225,20 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave prve faze
omejenega postopka v Uradnem listu Re-
publike Slovenije: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Občina Kočevje

Št. 6/2001 Ob-53539
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 28,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja osebnega dvi-
gala ZD Vič.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: razvidno iz razpisne doku-
mentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Dvigalotehnika Debevc
Franc s.p., Ohonica 9, Borovnica.

7. Pogodbena vrednost: 14,280.437,90
z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,203.823,00 brez
DDV.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,977.424,14 SIT, 14,280.437,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 8. 2001.
ZD Ljubljana

Št. 62/2001-2 Ob-53542
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanjevica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Ko-

stanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks:
05/330-46-82, telefon: 05/330-46-70.

3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: prenova zdravstvenega
doma Miren – Osnovno varstvo, Miren.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb so
bila upoštevana naslednja merila: cena
90%, reference (gradbena dela podobna
razpisanemu javnemu naročilu) 5%, plačil-
ni rok 5%. Izbrana je bila ponudba, ki je po
navedenih merilih prejela največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 24,429.112,92
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,090.671,37 SIT; 24,429.112,92
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Občina Miren-Kostanjevica

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. II-6/67 Ob-53288
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

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

3. Datum izbire: izvajalec ni bil izbran,
ker se je na razpis javil samo eden ponu-
dnik.

4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
“Projektne dokumentacije za odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v Mestni ob-
čini Koper, občini Izola in občini Piran”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljenost izbire: razpis ni uspel.

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

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 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: 7. 6. 2001.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 0512/3-308/14p-01 Ob-53289
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: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: preventivno

vzdrževanje in servisiranje naprav za ne-
prekinjeno napajanje, ki so izven garan-
cijskega roka, in sicer:

– sklop 1: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napaja-
nje proizvajalca IMV (Invertomatic Victron),
ki so izven garancijskega roka,

– sklop 2: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napaja-
nje proizvajalca Socomec Sicon, ki so izven
garancijskega roka,

– sklop 3: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napaja-
nje drugih prizvajalcev, ki so izven garancij-
skega roka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je v skladu z
20. členom ZJN-1, pozval 3 kandidate k
sodelovanju v postopku s pogajanji brez
predhodne objave. Na poziv so se odzvali
vsi trije kandidati, ki so pravočasno in pravil-
no predložili svoje ponudbe, od katerih je
bila na odpiranju ponudb zaradi nepopolno-
sti iz nadaljnjega postopka izločena ena po-
nudba. Naročnik je, upoštevajoč merilo iz
razpisne dokumentacije – cena ter izvede-
na pogajanja v skladu z 20. in 48. členom
ZJN-1, za posamezne sklope javnega naro-
čila izbral ponudnika, kot je navedeno v
6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklop 1: Mides International d.o.o.,
Železna c. 14, 1000 Ljubljana,

– za sklop 2: Socomec Sicon UPS
d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana,

– za sklop 3: Mides International d.o.o.,
Železna c. 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 1 je 6,500.000 SIT z vključenim DDV,
– okvirna letna pogodbena vrednost za

sklop 2 je 5,000.000 SIT z vključenim
DDV,

– okvirna letna pogodbena vrednost za
sklop 3 je 2,000.000 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: vrednost najvišje in hkrati

najnižje ponudbe je 8,549.832,27 SIT z
vključenim DDV,

– za sklop 2: vrednost najvišje in hkrati
najnižje ponudbe je 7,967.779,09 SIT z
vključenim DDV,
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– za sklop 3: vrednost najvišje in hkrati
najnižje ponudbe je 4,130.963,62 SIT z
vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: poziv k sodelovanju je bil poslan dne
9. 5. 2001

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 403-10/01-7/2001 Ob-53291
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Dav-

čna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljub-
ljana.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, e-mail: @gov.si, faks
01/478-27-43, tel. 01/478-27-00.

3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: javno naro-

čilo podaljšanja naročnine na World-
wide Computer System Analyst, po po-
stopku s pogajanji brez razpisa.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejša cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Genis d.o.o., Tržaška 40,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24.800 USD.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: edina, 24.800 USD (DDV ni vklju-
čen).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: skladno z 2. točko 20. člena ZJN-1
je naročnik pridobil mnenje Urada za javna
naročila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 8. 2001.

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 90335-5/2001-10 Ob-53293
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Dopolnitev obstoječih program-

skih rešitev s področja zemljiškega ka-
tastra in katastra stavb.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena, kvalifikacije
ponudnikov in podizvajalcev, reference vo-
dje naloge in sodelujočih strokovnjakov, me-
todološki pristop.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igea d.o.o., Kopska ulica
94, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,874.300
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec izvaja
2,7% vrednosti celotne naloge.

9. Število prejetih ponudb: dve po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 52,970.000 SIT, vrednost najnižje
ponudbe je navedena v točki 7 te objave.

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: 31. 7. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 3 Ob-53339
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta

23b, 5270 Ajdovščina, tel. 05/365-97-00.
3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje na-

log nadzornega inženirja.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 80 točk, kakovost 20
točk. Izvajalec je izbran po razpisnih krite-
rijih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IEI d.o.o., Ljubljanska 9,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 0,92% od
vrednosti.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 1,7% in 0,92%.
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: 2. 8. 2001.
Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina

Št. 40006-1/01 Ob-53372
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 13. 7. 2001 (datum

podpisa pogodbe).
4. Vrsta in obseg storitev: oblikovanje,

priprava za tisk in tisk:
– knjižice Mednarodne pogodbe s

področja varstva narave,
– brošure Analiza biotske in krajin-

ske raznovrstnosti v Sloveniji v sloven-
skem in angleškem jeziku,

– zloženke Konvencija o biološki raz-
novrstnosti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Littera picta, Rožna doli-
na c. IV/32-34, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,419.267,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 8,131.270 SIT, 4,419.267,30 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: 3. 8. 2001.
Agencija RS za okolje

Št. 4140500030/2001 Ob-53378
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-293.

3. Datum izbire: 14. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
– izdelava investicijskega programa

in projektne dokumentacije (idejni pro-
jekt PGD, PZR, PZI) za izgradnjo telova-
dnice in ureditev okolja pri OŠ Franca
Rozmana Staneta, Kersnikova 10, 2000
Maribor

– izdelava investicijskega programa in
projektne dokumentacije (idejni projekt
PGD, PZR, PZI) za izgradnjo nadomestne
telovadnice in ureditev okolja pri OŠ Dra-
ga Kobala, Tolstojeva 3, 2000 Maribor

– izdelava investicijskega programa
in projektne dokumentacije (idejni pro-
jekt PGD, PZR, PZI) za dograditev šol-
ske telovadnice k OŠ Angela Besednja-
ka, Celjska cesta 11, 2000 Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cene in reference. Izbrani
ponudniki so nudili najnižjo ceno za posa-
mezni objekt.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za OŠ Franca Rozmana Staneta, Ker-
snikova 10, 2000 Maribor je bil izbran Pro-
jektivni biro 91 d.o.o., Sodna ulica 25,
2000 Maribor

– za OŠ Draga Kobala, Tolstojeva ul. 3,
2000 Maribor je bil izbran Proplus d.o.o.,
Strma ulica 8, 2000 Maribor

– za OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11,
2000 Maribor je bil izbran TMD Invest
d.o.o., Prešernova 30, 2230 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost:
– za OŠ Franca Rozmana Staneta:

4,030.530 SIT,
– za OŠ Draga Kobala 3,304.070 SIT in
– za OŠ Angela Besednjaka 2,513.280

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– Projektivni biro 91 d.o.o. nima podiz-

vajalcev,
– Proplus d.o.o. ima podizvajalce in si-

cer 38,5% od vrednosti del, kar znaša
1,272.066,95 SIT,

– TMD Invest d.o.o. ima podizvajalce in
sicer 15,37% od vrednosti del, kar znaša
386.291,14 SIT.

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

nudbe:
– Za OŠ Franca Rozmana Staneta:

9,158.834 SIT, 4,030.530 SIT.
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– Za OŠ Draga Kobala: 6,249.285 SIT,
3,304.070 SIT.

– Za OŠ Angela Besednjaka: 6,107.794
SIT, 2,513.280 SIT.

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. 32-33 z dne 5. 5.
2001.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 8. 2001.

Mestna občina
Maribor

Št. 558-01 Ob-53473
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/543-11-00.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: najem OSL

platforme (MS Office PRO) – najem 300
kom licenc po OSL pogodbi (MS Office
PRO) – 1B- št. kategorije 27.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

1. cena: 80%,
2. kadrovska zasedba: 10%,
3. dodatne ugodnosti ponudnika: 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Skupina Atlantis, d.d.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 146.512,80
USD z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 157.512,80 USD z DDV,
146.512,80 USD z 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: 6. 8. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 414-04-46/2001 Ob-53487
1. Naročnik: Občina Izola – Comune di

Isola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje

8, 6310 Izola, tel. 05/66-00-100, faks
05/66-00-110.

3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje pre-

vozov osnovnošolskih otrok v Občini Izo-
la; priloga 1A – storitve; št. kategorije: 2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba; merila: cena in rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: I & I, Avtobusni prevozi,
d.d., 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 10.

7. Pogodbena vrednost:
14,964.284,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 17,200.000 SIT; 14,964.284,50
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: 2. 8. 2001.

Občina Izola – Comune di Isola

Št. 403-10/01-8/2001 Ob-53533
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Dav-

čna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks 01/47-82-743, tel.
01/4782700.

3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: javno naroči-

lo za vzdrževanje podatkovne baze ORA-
CLE, po postopku s pogajanji brez razpisa.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najugodnejša cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Genis d.o.o., Tržaška
40, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
14,262.808,20 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

ponudbe: edina, 14,262.808,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: Skladno z 2 točko 20. člena
ZJN-1 je naročnik pridobil mnenje Urada za
javna naročila.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 8. 2001.

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 40308-1/01 Ob-53555
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta Svobode

13, 4260 Bled.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

gozdnih cest v občini Bled.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najvišja dosežena ekonom-
ska ugodnost ponudnika po kriterijih razpis-
ne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GG gozdno gospodarstvo
Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled.

7. Pogodbena vrednost: 18,887.010
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001,
Ob-46351.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:/

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 31. 7. 2001.

Občina Bled

Št. 40308-1/01 Ob-53556
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta Svobode

13, 4260 Bled.
3. Datum izbire: 19. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

idejne in projektne dokumentacije telo-
vadnice OŠ Gorje (IP, PGD, PZI, projekt
zunanje in notranje opreme in projekt
varovanja objekta).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: višina ponudbene cene, re-
ference ponudnika, ponudbeni roki.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Atelje za prostorsko pro-
jektiranje Jesenice, Pod gozdom 2, 4270
Jesenice.

7. Pogodbena vrednost: 5,795.300 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: 6,783.000 SIT, 5,795.300 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001, Ob-46351.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 7. 2001.

Občina Bled

ZJN-16.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za kvalifikacijo

ponudnikov za dobavo blaga

Na podlagi 66. in 71. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
javnega razpisa za kvalifikacijo
ponudnikov za dobavo blaga

 Št. 402-263/01-3 Ob-53388
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za go-
spodarske javne službe in promet, Trg MDB
7, 1000 Ljubljana, tel. 01/306-17-05, faks
01/306-17-44.

3. Vrsta in količina blaga: 170 park-
metrov, 1x center za upravljanje.

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Datum začetka in predvideni datum

zaključka: od 1. 10. 2001 do 1. 10. 2003.
6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOL, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne slu-
žbe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, tel.
306-17-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od 14. 8. do 3. 9.
2001, vsak dan od 8. do 12. ure, 3. 9.
2001 pa do 8. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki jo zainteresirani po-
nudniki plačajo na ŽR: 50100-630-810108,
sklic na št. 121-31000-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, (soba 10 – pritli-

čje), Trg mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 2001
ob 8.30, v prostorih Mestne občine Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodar-
ske javne službe in promet, Trg MDB 7,
1000 Ljubljana – kletni prostori.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov okviru ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): določa razpisna doku-
mentacija.

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

11. Morebitne druge informacije o po-
stopku: določa razpisna dokumentacija.

12. Trajanje kvalifikacijskega postop-
ka: 3 leta.

13. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 3. 8. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Javni razpisi

Ob-53549
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška

12, kot uporabnik in financer programa, objavlja na podlagi določil
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001
(Ur. l. RS, št. 32/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00 in 9/01), Pravilnika
o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01) in Programov aktivne politike zaposlovanja za leto 2001,
ki je bil sprejet na 37. seji Vlade Republike Slovenije dne 19. 7.
2001 objavlja

javni razpis
za nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest

1. Uporabnik
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000

Ljubljana, faks 01/476-99-80 (v nadaljevanju: Zavod).
2. Podatki o razpisu
a) Namen javnega razpisa je pospešitev gospodarskega razvo-

ja v manj razvitih območjih in odprava posledic, povzročenih z
naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki.

b) Cilj javnega razpisa je pospeševanje gospodarskega razvoja
v manj razvitih območjih z ohranjanjem delovnih mest pri delodajal-
cih, ki so utrpeli škodo ali izpad prihodka zaradi naravnih nesreč ali
izrednih dogodkov.

c) Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za ohranjanje
delovnih mest pri delodajalcih z namenom, da se odpravi posledi-
ce, povzročene z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki v
obdobju od 1. 1. 2001 do 10. 11. 2001, ki bi bistveno vplivala na
razvoj manj razvitih območij.

Pojmi naravne in druge nesreče so opredeljeni v 2. in 3. točki
8. člena Zakona o varstvu pred naravnim in drugimi nesrečami (Ur.
l. RS, št. 64/94), izredni dogodek pa se šteje dogodek ali dogod-
ki, povzročeni po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki one-
mogočijo normalno poslovanje delodajalcev in s tem povzročijo
zmanjšanje prihodkov iz poslovanja v taki meri, da ogrozi ohranitev
delovnih mest.

d) Višina javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje,

znaša 150,000.000 SIT in se pokriva iz proračunske postavke
5904 – pomoč pri prestrukturiranju in razvoj človeških virov.

Višina dodeljenih sredstev po prijavitelju ne sme presegati
20,000.000 SIT.

3. Pogoji in merila
a) Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni

podjetniki:
– ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l.

RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01),

– ki so zaradi posledic naravnih nesreč ali izrednih dogodkov
utrpeli škodo, ki bi zaradi posledic bistveno vplival na razvoj manj
razvitih območij in ohranjali delovna mesta v leto 2001,

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije (velja za pravne osebe),

– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za
fizične osebe).

b) Višina pomoči
Sredstva za ohranitev delovnih mest se dodelijo za vsako ohra-

njeno delovno mesto v višini do treh minimalnih plač. Višino sred-
stev za ohranjeno delovno mesto se določi glede na oceno, ki jo
dobijo prijavitelji na podlagi meril. V primeru, da je razpisanih
sredstev več kot je potrebnih sredstev po tem izračunu se višina
sredstev za ohranjeno delovno mesto sorazmerno poviša.

Za ohranjeno delovno mesto se šteje število zaposlenih na
delovnih mestih, ki so bila ogrožena zaradi posledic naravnih
nesreč ali izrednih dogodkov ter bi njihova brezposelnost bistve-
no vplivala na gospodarski položaj v regiji, zaposlenih na dan
1. 9. 2001. Prijavitelj se s podpisom pogodbe zaveže, da bo
zaposlene na ohranjenih delovnih mestih ohranil dvojno dobo
trajanja ukrepa.

c) Merila za izbiro prijaviteljev
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev imajo

prijavitelji, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi naslednjih meril:
– prijavitelj je iz regij A, B in C v skladu z Navodilom o predno-

stnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regi-
onalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01); ponder – 0.20,

– odstotne točke zmanjšanja števila zaposlenih glede na
31. 12. 2000 in 30. 6. 2001; ponder – 0.10,

– odstotne točke izpada prihodka glede na primerjalno obdob-
je v preteklem letu; ponder – 0.15,

– odstotne točke zmanjšanja fizičnega obsega dejavnosti gle-
de na primerjalno obdobje v preteklem letu; ponder – 0.10,

– odstotne točke zaposlenih za nedoločen čas; ponder – 0.20,
– ocena izvedenih ukrepov in finančnih posledic, iz katerih je

razvidno reševanje potencialno ogroženih delovnih mest; ponder
– 0.25.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo na Zavo-

du Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljublja-
na (tel. 01/476-99-60, faks 01/476-99-80, e-mail: boris.kuni-
lo@ess.gov.si), vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Kontaktna
oseba: Boris Kunilo koordinator.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu
www.ess.gov.si.

5. Vsebina vloge
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, v prijavi na javni

razpis posredujejo obrazec A in naslednjo dokumentacijo:
· program ohranjanja ogroženosti delovnih mest in prikaz ukre-

pov s finančnimi posledicami s katerimi je bilo doseženo to ohra-
njanje,

· dokazilo o registraciji – dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni; velja za pravne osebe,

· potrdilo, da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije – potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni; velja za pravne osebe,

· potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse davke in prispevke,
določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,

· fotokopijo priglasitvenega lista; velja za fizične osebe,
· potrdilo, da ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti –

potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; velja za fizične osebe.
Dokumentacija mora biti urejena po vrstnem redu, kot je dolo-

čeno v razpisni dokumentaciji.
6. Rok in način prijave na javni razpis
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Javni razpis je odprt do 10. 9. 2001. Popolna vloga, v skladu z
razpisnimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Zavod Republi-
ke Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, po
pošti, od objave do vključno 10. 9. 2001 (velja poštni žig do
vključno 10. 9. 2001, v zaprti ovojnici z navedbo “Ne odpiraj –
razpis – Ohranjanje delovnih mest “ in s polnim nazivom in naslo-
vom pošiljatelja na zadnji strani.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo ovojnice
nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju.

7. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala

enkrat, in sicer 12. 9. 2001.
Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove

predlagatelja vloge, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih predla-
gatelji v določenem roku ne dopolnijo, se zavrže.

8. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih obveščeni najkasneje v 45 dneh od

odpiranja vlog.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Ob-53551
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l.

RS, št. 32/2001), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/2001), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00,
65/00, 97/00, 9/01) in na osnovi Programov aktivne politike
zaposlovanja za leto 2001 (Sklep Vlade RS, št. 100-02/2001-1, z
dne 19. 7. 2001) in Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike
zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01) objavlja Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih

1. Neposredni uporabnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje usposabljanja delavcev od-

govornih za razvoj človeških virov in priprava programov izobraže-
vanja in usposabljanja zaposlenih.

2.1. Namen razpisa
Namen razpisa je usposobitev delavcev odgovornih za razvoj

človeških virov za pridobitev visoko specializiranih znanj za upravlja-
nje s človeškimi viri in vzpodbuda podjetij k pripravi ustreznih pro-
gramov usposabljanja in izobraževanja za vse zaposlene v podjetjih.

2.2. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni

podjetniki:
– ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l.

RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99 36/00, 45/01),

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije,

– niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za
fizične osebe)

in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo izdelano in sprejeto poslanstvo, vizjo in strategijo po-

djetja.
Program pomoči delodajalcu, ki usposablja in izobražuje delav-

ce, traja največ eno leto od datuma objave razpisa.
Delodajalec mora delavca, za katerega je prejel pomoč za

usposabljanje, obdržati v delovnem razmerju za dvojno dobo traja-
nja usposabljanja.

2.3. Merila za izbiro prijaviteljev
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi naslednjih meril:

Merilo Število točk

1 Utemeljenost dispozicije za pripravo programa
izobraževanja in usposabljanja 30
1. Ustreznost umestitve področja razvoja človeških
virov v strategijo razvoja podjetja 10

– predstavitev vizije, kako bodo zaposleni dosegli
cilje podjetja
– zaveza podjetja, da bo podpiralo razvijanje svojih
zaposlenih
2. Dispozicija projekta glede na strategijo in cilje 10
– načrt točno določenih ciljev, ki so razumljivi vsem
zaposlenim
– razvoj človeških virov sovpada s cilji podjetja
3. Utemeljenost rezultatov projekta s cilji projekta 10
– predvideni rezultati odgovarjajo doseganju
postavljenih ciljev

2 Utemeljenost programa usposabljanja 20
1. ustreznost programa usposabljanja skupine
za razvoj človeških virov glede na strateške cilje
in potrebe podjetja po razvoju človeških virov 5
2. primernost vsebine programa skupine
za razvoj človeških virov glede na izražene potrebe
podjetja 5
3. ustreznost rezultatov usposabljanja glede na cilje
programa 5
4. primernost vsebine programa usposabljanja
vsebina programa izraža potrebe podjetja 5

3 Primernost vključenih v projekt v podjetju za pripravo
programa 5
– interdisciplinarnost skupine, utemeljitev vloge
prispevka posameznega člana k projektu

4 Ustreznost izvajalcev 25
a) usposabljanja 5
1. registracija za izvajanje izobraževalne dejavnosti
pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport 5
2. reference podjetja na področju izobraževanja
oziroma usposabljanja oseb v zadnjih dveh letih 5
3. reference posameznika – izvajalca na področju
usposabljanja 5
b) za pripravo programov
1. reference podjetij na področju razvoja človeških virov 5
2. reference strokovnjakov 5

5 Finančna konstrukcija 20
1. višina stroškov glede na pričakovane rezultate 5
2. skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta 10
3. realnost višine posamezne vrste stroškov 5
Skupaj 100

3. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje

izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih znaša
140,000.000 SIT od tega za leto 2001 110,000.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 2199 – Razvoj de-
lovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov Proračuna RS za
leto 2001.

Ministrstvo bo sofinanciralo naslednje upravičene stroške:
– stroške predavatelja oziroma inštruktorja;
– potne stroške inštruktorjev in oseb, ki se usposabljajo;
– stroške svetovanja, ki so povezani z usposabljanjem, in pri-

pravo programov in načrtov izobraževanja in usposabljanja;
– ostale pogodbeno dogovorjene stroške (npr: šolnina, najem

prostorov);
– stroške plače za delavca, ki se izobražuje, če podjetje zapo-

sli drugega delavca na začasno prosto delovno mesto, vendar do
višine vseh ostalih upravičenih stroškov.

Sofinanciranje se zagotavlja v višini do 50% upravičenih stro-
škov pri pripravi in izvajanju splošnega izobraževanja in usposablja-
nja in pripravi programa izobraževanja in usposabljanja v podjetjih
ter 25% pri pripravi in izvajanju posebnega usposabljanja. Navede-
na sredstva se lahko povečajo za:

– 10 odstotnih točk za posebno usposabljanje v majhnih in
srednje velikih podjetjih;

– 20 odstotnih točk za splošno usposabljanje v majhnih in
srednje velikih podjetjih;

– 10 odstotnih točk za podjetja, s sedežem v upravnih enotah,
kjer je stopnja brezposelnosti višja od 16%. Te upravne enote so:
Celje, Gornja Radgona, Kočevje, Lendava, Ljutomer, Maribor,
Pesnica, Ptuj, Ruše, Trbovlje;

Merilo Število točk
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– 5 odstotnih točk za podjetja, s sedežem v upravnih enotah,
kjer je stopnja brezposelnosti od 14 do 16%. Te upravne enote
so: Brežice, Hrastnik, Jesenice, Krško, Murska Sobota, Ormož,
Radlje ob Dravi, Šentjur pri Celju;

– 3 odstotne točke za podjetja, s sedežem v upravnih enotah,
kjer je stopnja brezposelnosti od 11,9 do 14%. Te upravne enote
so: Ilirska Bistrica, Izola, Laško, Lenart, Slovenska Bistrica, Šmar-
je pri Jelšah, Tržič, Žalec.

4. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta

proračunski leti 2001 in 2002. Sredstva za leto 2001 se dodelju-
jejo na podlagi zahtevkov, ki bodo predloženi na Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve do 15. 11. 2001.

Javni razpis je odprt do vključno 10. 9. 2001.
5. Obvezna oblika in vsebina vloge
Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilo-

gami iz razpisne dokumentacije in naslednje listine:
· dokazilo o registraciji – dokazilo ne sme biti starejše od 30

dni; velja za pravne osebe,
· potrdilo, da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku

prisilne poravnave ali v postopku likvidacije – potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni; velja za pravne osebe,

· potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse davke in prispevke,
določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,

· fotokopijo priglasitvenega lista (velja za fizične osebe),
· potrdilo, da ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti –

potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; velja za fizične osebe.
Dokumentacija mora biti urejena po vrstnem redu, kot je dolo-

čeno v razpisni dokumentaciji.
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili iz razpisne doku-

mentacije, mora biti dostavljena na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, do vključno 10. 9. 2001, (velja poštni žig do vključno
10. 9. 2001) v zaprti ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na
razpis”, z navedbo naslova “sofinanciranje izobraževanja in uspo-
sabljanja zaposlenih” in številko objave razpisa v Uradnem listu RS
na prednji ter polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji
strani ovojnice. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.

6. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog ni javno in bo 12. 9. 2001.
7. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najka-

sneje v roku 45 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na

internet naslovu http://www.sigov.si/mddsz/aktualno/javni_ raz-
pisi.htm oziroma na sedežu Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do
10. ure, na sedežu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 01/478-34-84, faks 01/478-33-55,
kontaktna oseba: Ana Hrvat,e-mail: Ana Hrvat@gov.si.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-53550
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Ljubljana, Glinška

12, kot uporabnik in financer programa, objavlja na podlagi določil
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
9/01), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Ur. l. RS, št. 64/01) in Programov aktivne politike zaposlovanja za
leto 2001, ki je bil sprejet na 37. seji Vlade Republike Slovenije
dne 19. 7. 2001 objavlja

javni razpis
za subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na

domu
1. Uporabnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republi-

ke Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubjana, faks
01/425-98-23 (v nadaljevanju: Zavod).

2. Predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in
meril, po katerih se izberejo prejemniki sredstev: predmet javne-
ga razpisa je subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na

domu. Program izenačuje možnosti zaposlovanja brezposelnih
oseb na področju nepridobitnih dejavnosti in skuša z ocenjeno
nadomestitvijo plače izenačiti zaposlitvene možnosti težje zapos-
ljivim osebam.

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo spodnje
pogoje:

– izvajajo socialno varstveni program Pomoči družini na domu v
okviru mreže javnih služb (so javni zavodi ali imajo pridobljeno
koncesijo) in imajo sklenjeno pogodbo z občino,

– izpolnijo prijavni obrazec in mu priložijo zahtevano dokumen-
tacijo ter

– bodo za obdobje trajanja programa zaposlili pri izvajanju po-
moči na domu brezposelne osebe:

· starejše od 50 let ali
· dolgotrajno brezposelne nad 3 leta ali
· druge težje zaposljive osebe po Pravilniku aktivne politike

zaposlovanja.
· druge osebe, vključene v programe aktivne politike zaposlo-

vanja, ki so končale ustrezen program izobraževanja za negovalke.
· V regiji, kjer je nadpovprečna stopnja brezposelnosti se lahko

zaposli tudi brezposelna oseba, ki ne spada med težje zaposljive
brezposelne osebe.

Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru programa
Nadomestitev dela plače brezposelni osebi znaša za vključene

osebe 3 leta 100% minimalne plače (1. brutto) mesečno oziroma
110% minimalne plače mesečno za invalide in 120% minimalne
plače za invalide, ki so starejši od 50 let ali imajo vsaj 80% telesno
okvaro ali so gluhi in imajo vsaj 70% telesno okvaro. Osebam, ki
so starejše od 50 let in osebam, ki so brezposelne več kot 3 leta,
se nadomeščajo tudi stroški malice in stroški javnega prevoza na
delo do sedeža delodajalca. Ukrep upošteva tudi regionalni vidik
in se nadomestilo lahko poveča v skladu s Sklepom o določitvi
območij z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki
Sloveniji, ki ga izda minister za delo, družino in socialne zadeve.

Ukrep traja največ tri leta in se lahko podaljša, če se delodaja-
lec s pogodbo zaveže, da bo upravičenca zaposlil za najmanj
dvojno dobo trajanja ukrepa.

Merila za izbor
Izbrani bodo vsi vlagatelji, ki bodo v celoti izpolnjevali zgoraj

navedene pogoje. V primeru večjega števila vlog bodo imeli pre-
dnost pri izboru vlagatelji, katerim bo dodeljeno višje število točk v
skladu z naslednjimi merili:

1. Vlagatelji, ki bodo zaposlili brezposelne osebe
za nedoločen čas: do 45 točk
– za vsako 1/3 zaposlenih za nedoločen čas
od vseh zaposlenih za katere uveljavlja subvencijo
po tem razpisu se vlagatelju dodeli 15 točk

2. Vlagatelji iz področji z nadpovprečno
brezposelnostjo (na dan 31. 12. 2000): do 30 točk
– vlagateljem iz Statistične regije, Upravne enote
in občine ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo
od 16% se dodeli 30 točk,
– vlagateljem iz Statistične regije, Upravne enote
in občine ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo
od 14,1-16% se dodeli 20 točk,
– vlagateljem iz Statistične regije, Upravne enote
in občine ki imajo stopnjo brezposelnosti višjo
od 11,9 –14% se dodeli 10 točk,

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa: okvirna višina sredstev tega razpisa je
1.650,000.000 SIT, od tega v letu 2001 230,000.000 SIT, ki se
bodo financirala iz proračunske postavke 5906 – Kreiranje delov-
nih mest za dolgotrajno brezposelne in v letih od 2002 do 2004
1.420,000.000 SIT.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodelje-
na sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljeva-
nje državnih pomoči: javni razpis bo zaključen, ko bo v program
vključenih 550 brezposelnih oseb oziroma najkasneje do 4. 12.
2001, ko bo zadnje odpiranje vlog.

5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev
sredstev: vloge se oddajajo do zaključka javnega razpisa. Zaklju-
ček razpisa bo objavljen v Uradnem listu RS. Vloge se oddajajo
osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo poslane s pošto, morajo biti
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oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis – subvencioniranje
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, oziroma datumi
odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpi-
ranje le teh: prvo odpiranje bo dne 11. 9. 2001, naslednja odpira-
nja vlog bodo 2. 10. 2001, 6. 11. 2001 in 4. 12. 2001. Upošte-
vajo se vloge s poštnim žigom, ki bodo oddane na pošto najkasne-
je do 24. ure do spodaj določenega datuma. Roki oddaje vlog na
pošto so naslednji: za prvo odpiranje do dne 7. 9. 2001 do 24
ure, za naslednja odpiranja pa veljajo naslednji roki oddaje vlog na
pošto: 28. 9. 2001, 2. 11. 2001 in 30. 11. 2001 do 24. ure.
Odpiranje vlog ne bo javno.

7. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za odpira-
nje vlog.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v vloži-
šču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Glinška 12, Ljubljana (klet, soba 04). Razpisno dokumentacijo
je mogoče dvigniti osebno ali zahtevati po pošti. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na spletnih straneh Zavoda:
http//www.ess.gov.si.

9. Druge informacije o javnem razpisu: zainteresirani vlagatelji
lahko dobijo dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do 11.
ure, na telefonu št. 01/47-69-966 pri Dominik Presen.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-53547
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana kot uporabnika in financerja
programa, objavljata na podlagi določil Zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
13/00, 65/00, 97/00 in 9/01), Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01) in Programa
aktivne politike zaposlovanja za leto 2001, sprejetega na 37. seji
Vlade RS dne 19. 7. 2001

javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnika

1. Uporabnika, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, telefaks 01/478-33-55 (v nadaljevanju: Mini-
strstvo) in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
1000 Ljubjana, telefaks 01/425-98-23 (v nadaljevanju: Zavod).

2. Predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in
meril, po katerih se izberejo prejemniki sredstev

Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače pripravni-
ku z višjo in visoko izobrazbo na območjih z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti, ko delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki je
iskala prvo zaposlitev.

Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja višje in visoko izobraženih pripravnikov na
območjih z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti in preprečeva-
nje bega možganov iz teh območij.

Nadomestitev dela plače pripravniku traja ves čas pripravništva
in sicer na način da se pripravniku nadomesti 80% plače, kot je s
predpisi določena za pripravnikovo izobrazbo. Krije se tudi men-
torstvo v višini 10% minimalne plače. Pri obeh ukrepih, nadomesti-
tvi dela plače in kritju mentorstva, se upošteva tudi regionalni vidik
in se nadomestitev dela plače in kritje mentorstva lahko poveča v
skladu z lestvico za vrednotenje spodbud največ za 10 odstotnih
točk v skladu s sklepom o določitvi območij z višjo stopnjo brezpo-
selnosti od povprečne v Republiki Sloveniji, ki ga izda minister za
delo, družino in socialne zadeve.

Na razpis se lahko prijavi izvajalec – delodajalec (vse statusne
oblike):

· na območju z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, ki izkaže
pripravljenost, da pripravniku omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita,

· ki bo zagotovil zaposlitev višje in visoko izobraženi brezposel-
ni osebi brez delovnih izkušenj, ki išče prvo zaposlitev na območju
z nadpovprečno brezposelnostjo kot pripravniki,

· ki bo zagotovil mentorja, ki je lahko tudi zunanji sodelavec
delodajalca in po izobrazbi in ustreznih delovnih izkušnjah zagotav-
lja usposobljenost za organizacijo in spremljanje pripravništva.

Upravičenci so delodajalci, ki:
– imajo v času veljavnosti ukrepa registriran sedež ali samostoj-

no enoto, oziroma je samostojna enota vodena kot samostojni
profitni center v regiji z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti,

– bodo s pogodbo prevzeli določene obveznosti ter posredo-
vali končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,

– bodo za obdobje najmanj dvojne dobe trajanja pripravništva
zaposlili brezposelno osebo brez delovnih izkušenj z višjo ali viso-
ko izobrazbo,

– predložijo program pripravništva, ki zagotavlja usposabljanje
za samostojno opravljanje dela v stroki ali poklicu in poteka pri
delodajalcu,

– predložijo razvojno vizijo delovanja, kadrov in usmeritev prija-
vitelja,

– predložijo izjavo o zagotovljenem strokovnem mentorstvu, ki
ga lahko izvaja tudi zunanji sodelavec delodajalca ter pripravljeno-
sti za opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita,

– so registrirani in predložijo dokazilo o registraciji – izpisek iz
sodnega registra (za gospodarske družbe); potrdilo, da je ponu-
dnik vpisan pri davčnem organu – priglasitveni list (za samostojne
podjetnike) – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni,

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije in predložijo potrdilo, da prijavitelj ni v stečajnem po-
stopku, postopku prisilne poravnave, postopku likvidacije – potrdi-
lo ne sme biti starejše od 30 dni,

– predložijo potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse davke in
prispevke, določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni,

– izpolnijo prijavni obrazec in mu priložijo zahtevano dokumen-
tacijo.

Merila za izbor
Nadomestitev dela plače pripravnika z višjo in visoko izobrazbo

se bo izvajala le v statističnih regijah z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti, in sicer: Savinjski, Zasavski, Spodnje Posavski,
Pomurski in Podravski. V navedenih območjih bo z nadomestitvijo
dela plače pripravnika zaposlenih 200 brezposelnih iskalcev prve
zaposlitve z višjo in visoko stopnjo izobrazbe.

Pri izboru delodajalcev se bodo upoštevala naslednja merila:

Delodajalci iz upravnih enot z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti (na dan 31. 12. 2000) do 20 točk
Delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas
pri delodajalcu do 20 točk
Program pripravništva do 30 točk
Razvojna vizija delovanja, kadrov in usmeritev
delodajalca do 30 točk
Skupaj do 100 točk

3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa: okvirna višina sredstev tega razpisa je
480,000.000 SIT, od tega 120,000.000 SIT v letu 2001 in
360,000.000 SIT v letu 2002.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodelje-
na sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljeva-
nje državnih pomoči: javni razpis bo zaključen, ko bo s pogodbami
v program vključenih 200 pripravnikov oziroma s pogodbami an-
gažirana vsa razpoložljiva sredstva. Delodajalce bo zavod izbral za
obdobje trajanja pripravništva.

5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev
sredstev: vloge se oddajajo do porabe sredstev oziroma do vklju-
čitve 200 pripravnikov. Zaključek javnega razpisa bo objavljen v
Uradnem listu RS.

Vloge se oddajajo osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo poslane s
pošto, morajo biti oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povrat-
nico na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glin-
ška ulica 12, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo imeti oznako: Ne odpiraj, vloga! Javni razpis –
nadomestitev dela plače pripravnika, z označenim nazivom in na-
slovom pošiljatelja.
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Pri prvem odpiranju, dne 11. 9. 2001, se upoštevajo vloge, ki
bodo dostavljene do dne 10. 9. 2001 (velja poštni žig do vključno
dne 7. 9. 2001 do 24. ure, ali osebna oddaja vloge do dne 10. 9.
2001 do 12. ure).

Pri vseh naslednjih odpiranjih se upoštevajo vloge, ki bodo
prispele najkasneje en dan pred odpiranjem do 12. ure, tako da
mora ovojnica s prijavo prispeti na naslov ne glede na vrsto preno-
sa pošiljke en dan pred odpiranjem do 12. ure.

6. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, oziroma datumi
odpiranja vlog, če je v javnem razpis predvideno zaporedno odpi-
ranje le teh: datumi odpiranja vlog so: prvo odpiranje dne 11. 9.
2001, naslednja vsak prvi torek v mesecu. Odpiranje vlog ne bo
javno.

7. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za odpira-
nje vlog.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v re-
cepciji na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in v vložišču
Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana (klet, soba 04). Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti osebno ali zahtevati po pošti. Razpisna doku-
mentacija je na voljo tudi na spletnih straneh ministrstva:
http://www.sigov.si/mddsz/aktualno/javni_razpisi.htm in Zavo-
da: http//www.ess.gov.si.

9. Druge informacije o javnem razpisu: kandidati lahko dobijo
dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do 11. ure, na telefonu
št. 01/47-69-961 pri Vesni Stepišnik.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-53546
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana na podlagi določil Zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS,
32/01), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 13/00, 65/00, 97/00 in 9/01), Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 64/01) in
Programov aktivne politike zaposlovanja za leto 2001, ki je bil
sprejet na 37. seji Vlade Republike Slovenije dne 19. 7. 2001,
sklep št. 100-02/2001-1 objavlja

javni razpis

za sofinanciranje izdelave projektov in programov na
področju razvoja človeških virov in priprave in izvedbe

projektov povezovanja podjetij in študentov
1. Naročnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Ministrstvo).
2. Podatki o razpisu
2.1 Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je spodbujanje priprave prednostnih projektov

in programov na področju razvoja človeških virov in pospeševanja
povezovanja trga dela in izobraževanja.

Razpis je razdeljen na dva tematska sklopa, ki zasledujeta
naslednje cilje:

– priprava projektov in programov na področju razvoja člo-
veških virov s pomočjo katerih se uresničujejo strateške usme-
ritve in cilji na trgu dela, kot so dvig izobrazbene ravni in uspo-
sobljenosti prebivalstva, zniževanje strukturne brezposelnosti in
regionalnih neskladij, dvig zaposlenosti in zniževanje brezpo-
selnosti in

– izvedba programov in projektov povezovanja trga dela in izo-
braževanja na nacionalni in regionalni ravni.

Predviden rezultat programa spodbujanja razvojnih programov
je priprava okvirno 15 konkretnih projektov na področju razvoja
človeških virov ter izvedba najmanj desetih regionalnih in dveh
nacionalnih prireditev v okviru projektov na področju povezovanja
delodajalcev in študentov.

2.2. Predmet razpisa

Predmet tega razpisa je sofinanciranje dveh tematskih sklopov:
A) izdelavo projektov in programov na področju razvoja člove-

ških virov
B) pripravo in izvedbo projektov povezovanja podjetij in študen-

tov v regijah in na nacionalni ravni.
2.3. Okvirna višina sredstev
Orientacijska višina sredstev tega razpisa znaša 110,000.000

SIT, od tega v letu 2001 50,000.000 SIT in v letu 2002
60,000.000 SIT.

Pogoji in merila sodelovanja na razpisu
3.1 Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, ki:
– imajo v aktu o ustanovitvi opredeljen način delitve dobička,

da ga vračajo v osnovno dejavnost,
– so registrirani in predložijo dokazilo o registraciji – dokazilo

ne sme biti starejše od 30 dni,
– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku,

likvidaciji ali v postopku prenehanja dejavnosti,
– imajo poravnane vse davke in prispevke, določene z zako-

nom – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakon o

finančnem poslovanju podjetij.
3.2. Način financiranja in višina pomoči
Sredstva se bodo dodeljevala od sklenitve pogodbe v obdobju

enega leta in se dodelijo na podlagi vmesnega in/ali končnega
poročila potrjenega projekta in določb navedenih v sklenjeni po-
godbi. Izbranim prijaviteljem se bodo dodelila sredstva največ v
višini do 50% upravičenih stroškov, vendar največ do 6,000.000
SIT za tematski sklop A in največ do 2,000.000 SIT za posamezno
izvedbo projekta pod tematskim sklopom B.

3.3 Merila za izbiro projektov
Popolne vloge bo za posamezen sklop ocenila strokovna komi-

sija v skladu z naslednjimi merili:

Kriteriji za tematski sklop A Število točk

1. Utemeljenost projekta 40
1.1 utemeljenost projekta na podlagi
– obstoječih analiz 5
– strateških usmeritev in pomembnosti projekta glede
na strateške cilje 5
1.2 utemeljenost ciljev projekta 5
1.3 utemeljenost ciljnih skupin 5
1.4 predstavitev aktivnosti za izvedbo projekta 5
1.5 utemeljenost časovnega načrta za izvedbo aktivnosti 5
1.6 ocena rezultatov projekta in utemeljitev povezave
s cilji ter predviden način merjenja 5
1.7 vpliv rezultatov projekta na trg dela 5

2. Usposobljenost prijavitelja 20
2.1 reference s področja razvoja človeških virov 10
2.2 izbrana projektna skupina 10

3. Organiziranje izvajanja projekta 10
3.1 predvidena implementacijska struktura 5
3.2 pripravljenost ustreznih institucij na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni za sodelovanje pri projektu 5

4. Finančna utemeljenost projekta 25
4.1 višina sredstev glede na aktivnosti 5
4.2 višina sredstev glede na učinke 10
4.3 višina upravičenih stroškov v strukturi posameznih
elementov stroškov 5
4.4 utemeljitev virov za izvedbo pripravljenega projekta 5

5. Izvajanje projekta v regijah z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti 5
Skupaj 100

Kriteriji za tematski sklop B Število točk

1. Vsebina projekta 30
1.1 ocena pripravljenega programa za izvedbo
projekta in opredeljeni cilji in ciljne skupine projekta 10
1.2 aktivnosti za izvedbo projekta 5
1.3 časovni načrt za izvedbo 5
1.4 rezultati projekta in njihov učinek na trgu dela 10

2. Usposobljenost prijavitelja 20
2.1 izkušnje pri pripravi in izvedbi projektov na
področju razvoja človeških virov 10
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2.2 izkušnje vodje projekta 10
3. Organiziranje izvajanja projekta 20

3.1 predvideno število in struktura udeležencev 10
3.2 pripravljenost ustreznih institucij na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni za sodelovanje pri projektu 5
3.4 utemeljitev predstavitve projekta 5

4. Finančna utemeljenost projekta 25
4.1 višina sredstev glede na aktivnosti 10
4.2 višina sredstev glede na učinke 10
4.3 višina upravičenih stroškov v strukturi posameznih
elementov stroškov 5
4.4 višina sredstev pridobljenih iz drugih virov 5

5. Izvajanje projekta v regijah z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti 5
Skupaj 100

4. Postopek dokumentiranja in nakazovanja sredstev
Ministrstvo bo nakazovalo sredstva na podlagi predloženega in

potrjenega vmesnega in/ali končnega poročila po elementih iz
prijavnih obrazcev tematskih sklopov A oziroma B in v skladu s
sklenjeno pogodbo.

5. Obvezna oblika in vsebina vloge
Prijavitelji se lahko prijavijo za sofinanciranje obeh tematskih

sklopov A in B, vendar z ločenima prijavama za vsak tematski sklop
posebej v ločenih kuvertah skladno z navodili.

Prijavitelji morajo popolno vlogo poslati priporočeno v zaprti
kuverti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. V levem zgor-
njem kotu na sprednji strani ovojnice mora biti z vidno oznako
označeno “Ne odpiraj vloga za javni razpis – sofinanciranje projek-
tov na področju razvoja človeških virov”, na hrbtni strani pošiljke pa
označen naziv in naslov pošiljatelja (prijavitelj).

Popolna vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilo-
gami iz razpisne dokumentacije in naslednje listine:

– akt o ustanovitvi,
– kopijo dokumenta o registraciji podjetja – potrdilo ne sme biti

starejše od 30 dni,
– potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse davke in prispevke,

določene z zakonom – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da prijavitelj ni v prisilni poravnavi, v stečajnem po-

stopku, likvidaciji ali postopku prenehanja dejavnosti,
– potrdilo, da niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. čle-

nu Zakon o finančnem poslovanju podjetij.
Vlog, ki bodo nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala

in bodo vrnjene pošiljatelju.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne doku-

mentacije, mora biti oddana na pošti priporočeno do vključno
10. 9. 2001 do 24. ure, na naslov: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.

Odpiranje vlog bo 12. 9. 2001 ob 10. uri, na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in ne bo
javno.

7. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v
roku 45 dni od dneva, ki je določen za odpiranje vlog.

8. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije: razpisna doku-
mentacija se nahaja v recepciji Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana. Razpisno dokumentacijo
je možno dvigniti osebno in je na voljo tudi na spletnih straneh
ministrstva: http://www.sigov.si/mddsz.

9. Druge informacije o javnem razpisu: kandidati lahko dobijo
dodatne informacije vsak delovni dan od 9. do 10. ure na telefonu
01/478-33-24. Kontaktna oseba: Martina Stanonik.

Republika Slovenija
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-53300
Slovenska razvojna družba, d.d., Ljublja-

na, Dunajska 160, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup dela

skupnega poslovnega deleža družbe
Iskratel, d.o.o., Kranj

Predmet prodaje – del skupnega poslov-
nega deleža predstavlja 19,235% osnovne-
ga kapitala družbe Iskratel, d.o.o., Ljubljan-
ska 24 a, Kranj, matična številka 5293162,
dejavnost proizvodnje telefonskih central.

Imetniki ostalih delov skupnega poslov-
nega deleža in družba Siemens AG kot drugi
družbenik družbe Iskratel, d.o.o., Kranj, ima-
jo pri prodaji dela skupnega poslovnega de-
leža, ki je predmet tega razpisa predkupno
pravico v skladu z določili družbene pogod-
be in Pravili upravljanja poslovnega deleža v
družbi Iskratel, d.o.o., Kranj.

Pogoji javnega zbiranja ponudb:
1. Ponudnik je lahko fizična ali pravna

oseba s sedežem v RS ali v tujini.
2. Ponudba za nakup delnic mora vsebo-

vati predvsem naslednje elemente:
a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila ter način zavarova-

nja plačila kupnine;
c) podatke o finančnem položaju kupca

(za domače pravne osebe: bilanco stanja in
uspeha za leto 2000; BON-1 in BON-2);

d) dokazilo o vplačani varščini.
3. Ponudnik vplača varščino kot jamstvo

za resnost ponudbe na žiro račun Slovenske
razvojne družbe, d.d., številka:
50102-627-7001, v višini 200,000.000
SIT. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta

v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnje-
na brez obresti, v roku osmih dni po konča-
nem izboru.

4. Pisne ponudbe z dokazili iz točke 2. je
potrebno poslati s priporočeno pošiljko naj-
pozneje do 30. septembra 2001 na naslov
Slovenske razvojne družbe, d.d., Dunajska
160, 1001 Ljubljana, pod oznako “Javni raz-
pis Iskratel, d.o.o. – ne odpiraj!“.

5. Pisne ponudbe bo pregledala komisija
in ponudnike obvestila o izbiri ali jih povabila
na dodatna pogajanja.

6. Uspešni ponudnik mora v 20 dneh od
obvestila, da je izbran oziroma po končanih
pogajanjih, skleniti pogodbo o prodaji po-
slovnega deleža in v dogovorjenem roku pla-
čati kupnino.

7. Vse stroške v zvezi s pogodbo in pre-
nosom lastništva plača kupec.

8. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji poslov-
nega deleža, ki je predmet tega razpisa, z
najboljšim ali katerimkoli kupcem.

9. Informacije lahko dobite na Slovenski
razvojni družbi, d.d., pri Milanu Cerarju, tel.
01/589-48-80 ali faks 01/589-48-79.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Št. 01/11/561/00 Ob-53323
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvr-

ševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00, 65/00 in št. 9/01) in 51. in
88. člena statuta Mestne občine Ljubljana ter
11. člena pravilnika o dodelitvi posojil za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Ljub-
ljana (Ur. l. RS, št. 22/97) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

javni razpis
za dodelitev posojil za ohranjanje in

razvoj kmetijstva na območju mestne
občine Ljubljana

I. Predmet javnega razpisa je dodelitev
posojil za ohranjanje in razvoj kmetijstva na
območju mestne občine Ljubljana za nasled-
nje namene:

A) Nakup kmetijskih zemljišč
– za povečanje kmetijske pridelave in za-

okrožitve posesti za kmetijo
B) Zelenjadarstvo
– za nakup in postavitev novih rastlinja-

kov, minimalne površine 100 m2 z ustrezno
tehnologijo pridelave zelenjave ali zdravilnih
zelišč

C) Drevesničarstvo
– za postavitev drevesnice po izvedbe-

nem projektu minimalne površine 2000 m2

D) Govedoreja in drobnica
Govedoreja
– za nakup opreme za tehnološko izbo-

ljšavo pridelave (sušilne naprave, molzne na-
prave, ki ustrezajo ISO standardom, hladilni
bazeni...) na vseh pridelovalnih območjih;

– za dokončanje in adaptacijo proizvodnih
zmogljivosti (hlevi) na območjih z omejenimi
proizvodnimi možnostmi

Drobnica
Posojila se odobrijo za adaptacijo hlevov

in nakup opreme v gričevnato-hribovitih in
gorsko-višinskih območjih

E) Dopolnilne dejavnosti
Posojila se odobrijo za programe, ki omo-

gočajo kmetijam pridobivanje dopolnilnih vi-
rov dohodka v okviru programa celovite ure-
ditve kmetije in sicer:
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– programe turizma,
– programe predelave živalskih in rastlin-

skih pridelkov,
– programe dodelave in priprave sadja,

poljščin in vrtnin za trg,
– programe obdelave lesa,
– programe za opravljanje storitev v kme-

tijstvu (specialni stroji…….)
Dohodek iz dopolnilne dejavnosti na pol-

noletnega družinskega člana ne sme prese-
gati 1,5 povprečne plače na zaposlenega v
R Sloveniji v preteklem letu. V območjih z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost, pa dohodek na polnoletnega družin-
skega člana ne sme presegati 3 povprečne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
Razpoložljiva delovna sila na kmetiji mora dol-
goročno zagotoviti razvoj dopolnilne dejav-
nosti. Z dopolnilno dejavnostjo se mora upra-
vičenec ukvarjati nepretrgoma najmanj 5 let

II. Skupni znesek sredstev namenjenih za
posojila je: 20,000.000 SIT

III. Pogoji, ki jih morajo izpoljnjevati upra-
vičenci za dodelitev posojil

Upravičenci za dodelitev posojil so fizič-
ne osebe s slovenskim državljanstvom, ki so
lastniki perspektivne kmetije z nad 3 ha kme-
tijskih obdelovalnih zemljišč in pravne ose-
be, ki se ukvarjajo z pridelavo hrane in imajo
sedež in najmanj 15 ha obdelovalnih zem-
ljišč na območju Mestne občine Ljubljana.

Za dodelitev posojil za govedorejo mora-
jo upravičenci izpolnjevati še naslednje po-
goje:

Najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– krave molznice 10 stojišč,
– pitanci 20 stojišč,
– kombinirani hlevi 10 GVŽ
S številom stojišč je opredeljeno število

krav molznic in pripadajoče število stojišč za
ostalo plemensko živino.

Za dodelitev posojil za drobnico upravi-
čenci morajo biti:

– lastniki tropa najmanj 15 plemenskih
ovac bovške ali jezersko-solčavske pasme,

– lastniki tropa najmanj 15 plemenskih
koz.

IV. Merila za izbiro programov za dodeli-
tev posojil:

– ekološko primernejši program,
– program, ki uvaja novo tehnologijo,
– program povečanja obdelovalnih po-

vršin,
– program, ki zagotavlja ohranjanje kulti-

viranosti krajine,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o

perspektivnosti kmetije.
Prednost pri dodelitvi posojil imajo upra-

vičenci z območij z omejenimi proizvodnimi
možnostmi, ki jim je kmetijstvo osnovna de-
javnost.

Pri enakovrednih programih po posamez-
nih namenih ima prednost program, ki še ni
prejel nobene družbene podpore ali posojila.

V. Pogoji, pod katerimi se dodeljujejo po-
sojila:

1. Za nakup kmetijskih zemljišč znaša viši-
na posojila največ 30% vrednosti zemljišč v
nižinskem območju in 50% vrednosti v hribo-
vitem območju po poročilu o oceni vrednosti
zemljišča zapriseženega sodnega cenilca. Vi-
šina posojil za ostale namene določene v tem
razpisu znaša največ 50% predračunske vre-
dnosti predloženega programa upravičenca.

2. Moratorij in doba vračanja za posamez-
ne namene posojila

– za namen pod točko A

višina posojila moratorij doba vračanja

do 1,000.000 SIT 12 mesecev 5 let
od 1,000.000 SIT do 3,000.000 SIT 12 mesecev 8 let
nad 3,000.000 SIT 12 mesecev 10 let

– za namene pod točko B, C, D in E

višina posojila moratorij doba vračanja
do 1,000.000 SIT 12 mesecev 3 leta
od 1,000.000 do 3,000.000 SIT 12 mesecev 4 leta
nad 3,000.000 SIT 12 mesecev 5 let

3. Obrestna mera
Realna obrestna mera znaša 2 %. Rast

glavnice se veže na rast drobnoprodajnih cen
v Sloveniji za obdobje vsakokratnega plačila
obroka.

4. Način vračanja posojila
Posojilojemalec začne vračati posojilo po

končanem moratoriju v trimesečnih obrokih,
katerih zapadlost je določena v posojilni po-
godbi.

Obresti se obračunavajo od vsakokratne-
ga stanja glavnice.

V času moratorija se obresti pripisujejo k
glavnici in jih posojilojemalec lahko plačuje
ob zapadlosti. Moratorij začne teči od dneva
podpisa posojilne pogodbe.

Posojilojemalec nosi stroške posredova-
nja in zavarovanja posojila. Medsebojne ob-
veznosti med posojilojemalcem in banko ozi-
roma hranilnico se uredijo s posojilno po-
godbo.

VI. Vloga za dodelitev posojil in dokumen-
tacija, ki mora biti priložena vlogi

Vloga za odobritev posojila se pripravi na
obrazcu investicije, ki ga dobite v Referatu za
kmetijstvu, Službe za gospodarske dejavno-
sti, Oddelka za gospodarske dejavnosti in
turizem, Mestne uprave, Mestne občine Ljub-
ljana, Trubarjeva 5, Ljubljana. K vlogi je treba
priložiti:

– poenostavljen finančni načrt po meto-
dologiji KSS ali NLB, finančni tok, ki bo izka-
zal, da bo kmetija likvidna v času vračanja
posojila (za posojila večja od 1,000.000 SIT
do 2,000.000 SIT)

– poslovni načrt, izdelan po metodologiji
KSS ali NLB (za posojila večja od 2,000.000
SIT),

– mnenje kmetijske svetovalne službe o
perspektivnosti kmetije,

– zemljiško knjižni izpisek in posestni list,
ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– potrdilo o državljanstvu (fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra (pravne ose-

be).
Za dokončanje in adaptacijo hlevov, po-

stavitev rastlinjakov in objektov za dopolnilne
dejavnosti je treba priložiti veljavno odločbo
o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.

Za nabavo opreme ali nakup specialnih
strojev je treba priložiti račune in dokumenta-
cijo, iz katere je razvidna vrsta stroja, njegov
namen ter vsi tehnični podatki.

Za nakup kmetijskega zemljišča je treba
priložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo,
poročilo sodnega cenilca o ugotovljeni vre-
dnosti kmetijskega zemljišča, zemljiško knjiž-
ni predlog z obvezno vknjižbo zaznambe v
zemljiško knjigo, da se zemljišče ne odtuji
20 let, razen če gre za zamenjavo zaradi
zaokrožitve kmetijskih zemljišč.

VII. Rok za predložitev vlog in način njiho-
ve odaje

Upravičenci vložijo vloge za pridobitev po-
sojil s potrebnimi dokazili v roku 30 dni od
dneva objave javnega razpisa na naslov: Me-
stna občina Ljubljana, Mestna uprava, Odde-
lek za gospodarske dejavnosti in turizem Zar-
nikova 3, Ljubljana.

Vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovi-
tek pa mora biti opremljen z naslovom pre-
dlagatelja vloge in označen z “ne odpiraj –
vloga na javni razpis za dodelitev posojil“.

VIII. Rok do katerega morajo biti porablje-
na dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
do konca leta 2001.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija

opravila v četrtek 13. 9. 2001. Odpiranje
vlog ne bo javno.

X. Kraj, čas in oseba, pri kateri zainteresi-
rani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo

Zainteresirani lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Službi za gospodarske dejav-
nosti, Referat za kmetijstvo, Oddelka za go-
spodarske dejavnosti in turizem, Mestne upra-
ve, Mestne občine Ljubljana, na Zarnikovi 3, v
Ljubljani v ponedeljek, sredo in petek od 8.
do 12. ure pri Ivki Levatić ali Teodori Makoter.

XI. Upravičenci bodo obveščeni o dodeli-
tvi posojil najpozneje v 45 dneh od dneva
odpiranja vlog.

Mestna občina Ljubljana

Ob-53553
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subven-

cioniranju obrestnih mer za najete kredite za
izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in sta-
novanjskih hiš v občini Vipava (Uradno glasi-
lo št. 7/98) objavlja župan občine Vipava

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere, za

kredite, najete v letu 2001, za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in

stanovanjskih hiš v Občini Vipava –
2. del

1. Namen subvencioniranja obrestnih mer
je izgradnja, prenova in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš na območju občine Vipava,
za katere prosilec najame kredit pri banki, s
katero ima Občina Vipava sklenjeno pogod-
bo o kreditiranju občanov v letu 2001. V
prenovo sodi tudi, na območju občine Vipa-
va aktualna ureditev centralnega ogrevanja z
zemeljskim plinom.

2. Višina sredstev za subvencijo v letu
2001 znaša 4,500.000 SIT.

3. Kvota posojil (javni razpis – 2. del) do
katere občina na podlagi javnega razpisa sub-
vencionira obrestno mero znaša 41,570.000
SIT.

4. Najvišji znesek kredita, ki ga občina
subvencionira posameznemu prosilcu je
3,000.000 SIT.
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5. Obrestna mera za kreditojemalce je
T + 2,15%.

6. Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
7. Interesenti, ki želijo najeti kredit, mora-

jo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki
jih določa Pravilnik o subvencioniranju obre-
stnih mer za najete kredite za izgradnjo, pre-
novo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš
v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem
glasilu št. 7/98, z dne 4. 6. 1998.

Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan občine Vipava,
– da je lastnik stanovanjske hiše, ki jo

namerava prenavljati s kreditom, za katerega
se prijavlja,

– da ima veljavno gradbeno dovoljenje ali
odločbo o priglašenih delih, oziroma da ima
sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overje-
no pri notarju,

– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stano-
vanjskega zakona (Ur. list RS, št. 18/91)

Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kre-

ditno pogodbo z banko, s katero ima Občina
Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju v
roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi
na prednostno listo prosilcev kredita,

– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po

tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditoda-

jalke (kreditna sposobnost, itd.).
8. Interesenti oddajo vlogo na posebnem

obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava s pripisom za stanovanjski
kredit (obrazci so na voljo na sedežu občine
vsak delovni dan med 8. in 14. uro).

9. Rok za oddajo vlog je do vključno 14.
septembra 2001 do 12.00 ure.

10. Prosilec skupaj z vlogo predloži:
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o družinski skupnosti,
– potrdilo o lastništvu objekta (zemljiškok-

njižni izpisek) ali kupoprodajno pogodbo,
– podatke o skupnem bruto dohodku pro-

silca v letu 2000 (podatke, ki ste jih vnesli v
napoved za odmero dohodnine),

– odločbo o invalidnosti (če uveljavlja ugo-
dnost invalida),

– gradbeno dovoljenje ali dovoljenje o
priglašenih delih (če gre za gradnjo ali adap-
tacijo),

– dokazilo, da gre za kulturni spomenik
(če gre za kulturni spomenik),

– dokazilo, da gre za gradnjo na temelju
starih hiš (če je zgrajena pred letom 1960),
če uveljavlja ta kriterij,

– podpisano izjavo, da ima neprimerno
stanovanje (opis razmer), če uveljavlja ta kri-
terij,

– podpisano izjavo oziroma dokazilo, da je
prosilec brez stanovanja oziroma prvič rešuje
stanovanjski problem, če uveljavlja ta kriterij,

– izjavo, da on oziroma njegovi družinski
člani niso kupili stanovanja po Stanovanjskem
zakonu (Uradni list RS, št. 18/91).

11. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na telefonu 05/364-34-10 (Helena
Kobal).

12. Javni razpis je razobešen na vseh
oglasnih deskah v krajevnih skupnostih obči-
ne Vipava.

Občina Vipava

Št. 706/01-6 Ob-53322
Na podalgi 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in Uredbe o
odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin
in premičnin v lasti Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 52/98 in 61/99), Občina Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna, objavlja

javni razpis
za oddajo nezazidanega stavbnega
zemljišča za izgradnjo bencinskega
servisa ob regionalni cesti R 429 v

Dobrni

1. Predmet oddaje je nezazidano stavbno
zemljišče na parc. št. 838/4, 1440/2, in
1960/13 št. zk.vl. 695, k.o. Dobrna, v sku-
pni velikosti 1288 m2.

2. Izklicna cena za oddajo nezazidanega
stavbnega zemljišča iz 1. točke je 2.257
SIT/m2, kar znaša za 1288 m2 skupno
2,907.016 SIT.

3. V ceni iz 2. točke ni zajet davek na
promet nepremičnin.

4. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnem sklepu komisije za oddajo stavbne-
ga zemljišča.

5. Rok za plačilo zemljišča iz 1. in 2. toč-
ke je ob podpisu pogodbe o oddaji stavbne-
ga zemljišča za izgradnjo bencinskega servi-
sa ob regionalni cesti R 429 v Dobrni.

6. Rok za pričetek gradnje bencinskega
servisa je mesec januar 2002, rok dokonča-
nja pa mesec junij 2002. V nasprotnem pri-
meru je uspeli ponudnik dolžan vrniti zemlji-
šče Občini Dobrna, proti plačilu valorizirane
pogodbene vrednosti.

7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo v zaprti ovojnici ali oddajo v 15. dneh
po objavi tega razpisa, na naslov: Občina
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripi-
som: Ne odpiraj - “Za javni razpis bencinski
servis v Dobrni”.

Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša 5%

od izklicne cene določene v 2. točki in mora
biti nakazana na ŽR Občine Dobrna št.
50700-630-10259. Neuspelemu ponudni-
ku bomo le-to vrnili v 8 dneh po pravnomočni
odločitvi o izbiri, uspelemu pa poračunali pri
plačilu cene zemljišča po pogodbi o oddaji.
Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe, var-
ščina zapade,

– dokazila, ki prinašajo prednost pri izbo-
ru so višja ponujena cena in predvsem krajši
rok izgradnje bencinskega servisa,

– pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo stavbnih zemljišč Občine Dobrne v
roku 10 dni po preteku razpisanega roka in o
izboru obvestila vse ponudnike, ki se bodo
nanj prijavili,

– vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri strokovni službi Občine
Dobrna, tel. 03/780-10-50.

Občina Dobrna

Št. 42-01 Ob-43361
Zavod športni objekti Bežigrad, Savlje 6,

1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
za oddajo poslovnega prostora za
opravljanje gostinske dejavnosti v

Športno rekreacijskem centru Ježica,
Ljubljana, Savlje 6

Predmet razpisa je oddaja opremljenega
gostinskega lokala v izmeri 29 m2, s pomož-
nim prostorom 1,8 m2, s skladiščnim prosto-
rom v velikosti 12 m2 in letnim vrtom v veliko-
sti 16 m2. Izhodiščna najemnina znaša
150.000 SIT brez DDV in se mesečno uskla-
juje z indeksom cen življenjskih potrebščin v
RS. Najemnik je dolžan plačevati tudi del
obratovalnih stroškov.

Najemnik mora pričeti z dejavnostjo naj-
pozneje v mesecu dni od dneva prevzema
poslovnega prostora. Poslovni prostor se od-
daja za obdobje 3 let z možnostjo podaljša-
nja. Izpolnjevanje obveznosti, določenih v na-
jemni pogodbi, pogodbeni stranki preverjata
1-krat letno. Odpovedni rok je 3 mesece.

Ponudbe zainteresiranih za najem poslov-
nega prostora morajo vsebovati naslednja do-
kazila:

A – dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz
sodnega registra oziroma drugega registra;

B – 1. program dejavnosti, ki bi potekale
v poslovnem prostoru,

2. program dodatnih aktivnosti, ki bi jih
najemnik lahko organiziral glede na dejav-
nost, ki se izvaja na športnih površinah;

C – 1. pravne osebe predložijo dokazilo o
zagotovljenih finančnih sredstvih BON1 in
BON2 oziroma BON3, izdano na pristojni
agenciji za plačilni promet za zadnje obdobje,

2. samostojni podjetniki in fizične osebe
predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih, izdano na banki, preko katere vo-
dijo plačilni promet za zadnje 3 mesece in
bilanco;

D – pravne osebe in samostojni podjetni-
ki predložijo potrdilo o registraciji DDV Mini-
strstva za finance; Davčnega urada RS, Dav-
čne uprave, kjer imajo sedež;

E – vsi ponudniki morajo predložiti ban-
čno jamstvo za resnost ponudbe v višini 3
mesečnih najemnin in z veljavnostjo do 1. 3.
2002.

Komisija bo izbirala le med kandidati, ki
bodo oddali popolno ponudbo z vsemi za-
htevanimi dokazili. Komisija bo pri izbiri oce-
njevala program dejavnosti in program do-
datnih aktivnosti (B1. in B2.) in možnost pri-
lagajanja ponudbe kandidata dejavnosti za-
voda.

Če zavod med ponudniki ne bi mogel iz-
brati najemnika, lahko izvede licitacijo oziro-
ma si pridržuje pravico, da ponovi objavo
javnega razpisa.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanu pogo-
jev naj pošljejo zainteresirani priporočeno
ali prinesejo osebno na naslov: Zavod špor-
tni objekti Bežigrad, Savlje 6, 1000 Ljublja-
na, z oznako “razpis za gostinski lokal - ne
odpiraj”.

V času od 20. 8. 2001 do 24. 8. 2001
se zainteresirani lahko po telefonu št.
01/530-34-80 med 8. in 9. uro dogovorijo
za ogled poslovnega prostora.

Rok za oddajo pisnih ponudb je do vključ-
no dne 24. 8. 2001 do 12. ure. Nepopolne
ponudbe in ponudbe prispele po razpisnem
roku ne bodo obravnavane. O izidu javnega
razpisa bodo ponudniki pisno obveščeni.

Zavod športni objekti
Bežigrad

Ob-53462
Na podlagi 4. točke 4. člena aneksa št.

01/01 k Pogodbi o izvajanju storitev uprav-
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Razpisi delovnih
mest

Št. 111-20/2001 Ob-53389
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in
48/2001):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Kopru,

b) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. 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

Št. 111-22/01-0515 Ob-53390
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Ljubljani,

– 2 prosti mesti okrožnih državnih to-
žilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Mariboru,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Novi Gorici;

II. na podlagi 19. člena v zvezi z petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):

a)
– 1 prosto mesto pomočnika okrož-

nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Kopru,

– 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Mariboru,

– 1 prosto mesto pomočnika okrož-
nega državnega tožilca na Okrožnem dr-
žavnem tožilstvu v Murski Soboti na Zu-
nanjem oddelku v Ljutomeru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v

ljanja stanovanj in stanovanjskih hiš, št.
310-40/2000 objavlja Stanovanjsko podje-
tje Zagorje ob Savi, d.o.o.

javni razpis
za izbor izvajalca del izgradnje novih

stanovanjskih površin
1. Naročnik: Stanovanjsko podjetje Za-

gorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b,
1410 Zagorje ob Savi, faks 03/56-61-242;
po pooblastilu.

2. Predmet naročila:
A) sprememba namembnosti sušilnice v

štiri manjša enosobna stanovanja na Cesti
zmage 14 v Zagorju ob Savi,

B) krovsko-kleparska dela na strehi ob-
jekta Cesta zmage 14 v Zagorju ob Savi.

3. Kraj izvedbe: stanovanjski objekt Ce-
sta zmage 14; VI. nadstropje, Zagorje ob
Savi.

4. Orientacijska vrednost naročila:
A) 20,000.000 SIT,
B) 6,000.000 SIT.
5. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 15. 10.
2001 do 15. 12. 2001.

6. Naslov službe, od katere se lahko za-
hteva razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije: ponudnik lahko dvigne razpisno
dokumentacijo, katere sestavni del je popis
del in karakteristični tlorisi in prerezi, če v
tajništvu naročnika Stanovanjsko podjetje Za-
gorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 16b,
1410 Zagorje ob Savi, preda kopijo potrje-
nega virmana, ki je dokaz, da je plačal stro-
ške razpisne dokumentacije. Ob prevzemu
razpisne dokumentacije zainteresirani ponu-
dniki navedejo davčno in matično številko ter
telefonsko številko in telefaksno številko kon-
taktne osebe ponudnika.

Naročnik bo ponudniku posredoval razpi-
sno dokumentacijo po pošti, če ponudnik
kopijo potrjenega virmana, skupaj z vsemi
zahtevanimi podatki, pošlje po faksu št.
03/56-61-242 ter zahteva, da se mu pošlje
razpisna dokumentacija. Stroške pošiljanja
plača ponudnik.

7. Čas, v katerem se lahko prevzame raz-
pisna dokumentacija: razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovni
dan med 7. in 12. uro.

8. Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: stroški razpisne dokumentacije
znašajo 20.000 SIT. Žiro račun naročnika je
52720-601-13635.

9. Datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbo: naročnik mora ponudbe pre-
jeti najkasneje do 5. 9. 2001 do vključno
12. ure.

10. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob
Savi, d.o.o., Cesta zmage 16, 1410 Zagorje
ob Savi (po pošti) ali osebno v tajništvo
družbe.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 2001 ob
12. uri, v prostorih naročnika Stanovanjsko
podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.

12. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 10. 2001 oziroma do sklenitve pogod-
be. Ponudniki bodo o izboru obveščeni do
30. 9. 2001.

13. Datum odposlanja zahteve za objavo:
1. 8. 2001.

SP Zagorje ob Savi, d.o.o.

prvem odstavku 15. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu;

K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o dr-
žavnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-21/01-0515 Ob-53392
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 23. člena Zakona o državnem tožil-
stvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):

a) 1 prosto mesto vodje okrožnega
državnega tožilstva na Okrožnem držav-
nem tožilstvu v Celju.

Razpisni pogoji:
K I/a
V skladu z drugim odstavkom 56. člena

Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo
okrožnega državnega tožilstva lahko postav-
ljen državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za
okrožnega državnega tožilca.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-19/2001 (0515) Ob-53297
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na

podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in
48/01):

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Sežani.

Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

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

Št. 215/01 Ob-53341
Svet Glasbene šole Slavka Osterca Lju-

tomer, Prešernova 8, 9240 Ljutomer, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki jih

določa 43., 53. in 145. člen Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01) ter
imeti pedagoške, organizacijske in druge spo-
sobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za dobo 5 let.
Začetek mandata 1. oktober 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
šole, s pripisom “Za razpis ravnatelja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Glasbena šola Slavka Osterca
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Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-1/99-11 Ob-53342

Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
89. člena v zvezi z 51. členom Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99 in 70/00) v zadevi ugotovitve
dejanskega stalnega prebivališča Damja-
ne Štrukelj, s stalnim prebivališčem v Ro-
čevnici, Ročevnica 3, naslednji sklep:

1. Nataša Kranjec, delavka Upravne
enote Tržič, se postavi začasno zastopni-
co za vročitev odločbe, izdane Damjani
Štrukelj v zadevi ugotovitve dejanskega
stalnega prebivališča.

2. Nataši Kranjec se vroči odločba
Upravne enote Tržič, št. 209-1/99-11 z dne
11. 7. 2001. Z vročitvijo odločbe začasni
zastopnici se šteje vročitev za opravljeno.

Objave delniških
družb

Javne prodaje delnic

Ob-53269

Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi
četrtega odstavka 7. člena statuta objav-
lja naslednjo ponudbo za

prodajo delnic Zavarovalnice Triglav,
d.d.

Prodajalec: SET , d.d. , Vevška c. 52,
Ljubljana.

Predmet prodaje: 10 delnic Zavaroval-
nice Triglav, d.d.

Prodajna cena: 1,100.000 SIT po del-
nici.

Rok plačila: 8 dni po podpisu pogod-
be.

Ponudba je v skladu z določbo četrte-
ga odstavka 7. člena statuta Zavarovalni-
ce Triglav, d.d. namenjena obstoječim del-
ničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in dru-
žbi.

Delničarji in družba morajo pisno izja-
vo, da želijo odkupiti delnice, ki so pred-
met prodaje, dostaviti na naslov: Zavaro-
valnica Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva
19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te
objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj nave-
denih delnic, bo imel prednost tisti, ki je
ponudil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-53299
Uprava družbe Stedek, Podjetje za ob-

delavo in dekoriranje stekla, d.d., Voden-
ska cesta 5/A, 1420 Trbovlje, v skladu z
določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) in v
skladu s prvim odstavkom 13. člena statuta
družbe sklicuje

10. redno skupščino delničarjev
družbe Stedek, Podjetje za obdelavo in

dekoriranje stekla, d.d., Trbovlje,
Vodenska cesta 5/A

Skupščina delniške družbe bo v petek,
14. 9. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi družbe
Stedek d.d., na sedežu družbe, to je na
naslovu Vodenska cesta 5/a, 1420 Trbov-
lje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost skupščine.
– imenuje se predsedujočega skup-

ščine.
– imenuje se verifikacijska komisija v

sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Razrešitev predsednika uprave – di-

rektorja.
Predlog sklepa: skupščina skladno s

predlogom razreši predsednika uprave – di-
rektorja.

3. Imenovanje predsednika uprave – di-
rektorja.

Predlog sklepa: skupščina skladno s
predlogom imenuje predsednika uprave –
direktorja.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v taj-
ništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 10. uro, v času od objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo pre-
dlagatelji vložiti v pisni obliki in obrazložene
pri upravi družbe v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine, v tajništvu uprave delni-
ške družbe.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki. Pooblastilo mora biti v pisni obliki.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pi-
snim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tu-
di z izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 15 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Delničarje se
naproša, da pridejo na skupščino pred za-
sedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje istega dne čez pol ure, to
je ob 12.30, v istih prostorih. Po ponovnem

sklicu bo skupščina odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Stedek, d.d., Trbovlje
uprava družbe

 Ob-53306
V skladu s točko 7.3. Statuta delniške

družbe IMP TEN, d.d. in določil Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

skupščino
delniške družbe IMP TEN, d.d.

ki bo 10. 9. 2001, ob 10. uri, na sedežu
družbe IMP TEN, d.d., Vojkova 58, Ljublja-
na, z naslednjim dnevnim redom

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti zastopanega kapitala, izvolitev
predsedujočega skupščine, določitev preš-
tevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine, po predlogu sklicatelja skup-
ščine.

2. Obravnava revidiranega zaključnega
računa za leto 2000 in poročila nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta delniške družbe IMP
TEN, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe IMP
TEN, d.d. v predlaganem besedilu.

Besedilo Sprememb in dopolnitev Statu-
ta je dostopno na sedežu družbe.

4. Obravnava odstopne izjave predsedni-
ce nadzornega sveta in imenovanje novega
člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se strinja z
odstopom predsednice nadzornega sveta
in imenovanjem novega člana nadzornega
sveta.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizijska hiša Revidicom.
6. Vprašanja in pobude družbenikov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine.

Popolno gradivo za skupščino bo na vo-
ljo na sedežu družbe, vsak delovni dan med
8. in 10. uro.

Ponovni sklic skupščine: če skupščina
ne bo sklepčna ob določeni uri, bo ponov-
no zasedala istega dne v istih prostorih z
enakim dnevnim redom ob 13. uri. V tem
primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
število zastopanega kapitala.

IMP TEN, d.d., Ljubljana
Vladimir Palčec

direktor

Ob-53326
Uprava s soglasjem nadzornega sveta,

na podlagi 36. člena statuta delniške dru-
žbe sklicuje

šesto skupščino
delniške družbe Liko, lesna industrija

Vrhnika, d.d.
ki bo v četrtek, 13. septembra 2001, ob

15.30 v sejni sobi na sedežu družbe Verd
100a, Vrhnika.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Andreja Šebenika, za prešte-
valko glasov se izvoli Meto Krašovec. Za
notarko se potrdi Dušico Berden.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 2000.

4. Odločanje o sklepu o dobičku iz leta
2000.

Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta
2000 v znesku 15,837.053,93 SIT ostane
nerazporejen.

5. Odločanje o razrešitvi in izvolitvi novih
članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: zaradi podanih odsto-
pnih izjav se z dnem 13. 9. 2001 razrešita
člana nadzornega sveta Miro Bogataj in Ivan-
ka Modrijan.

Za nova člana nadzornega sveta se z dnem
13. 9. 2001, za 4-letni mandat izvolita:

– Marko Mikuž, Črni vrh 8, 5274 Črni
vrh nad Idrijo,

– Dr. Blaž Vodopivec, Jamova ulica 1,
1000 Ljubljana.

6. Imenovanje revizorja za revizijo raču-
novodskih izkazov za leto 2001.

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za leto 2001 se imenuje revizij-
sko družbo KPMG Slovenija, d.o.o. Ljublja-
na.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po poo-
blaščencu oziroma zakonitem zastopniku,
in sicer z glasovnicami, ki jih prejme delni-
čar ob vstopu v sejno sobo.

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopa-
nega vsaj 15% osnovnega kapitala. V pri-
meru, da skupščina ne bo sklepčna, bo
skupščina istega dne ob 16.30 v istem pro-
storu in z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled del-
ničarjem v tajništvu družbe v Verdu 100a,
vsak delovni dan v tednu med 11. in 13.
uro.

Delničarje prosimo, da se zaradi razdeli-
tve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe pol
ure pred pričetkom skupščine.

Liko Vrhnika, d.d.
uprava

Ob-53327
Uprava delniške družbe Planika Kranj,

d.d. na podlagi 44. člena statuta družbe
sklicuje

5. sejo skupščine
delniške družbe Planika Kranj, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 10. septembra

ob 13. uri na sedežu delniške družbe v
Kranju, Savska loka 21, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa št. 1: ugotovi se sklep-
čnost skupščine in izvolijo delovna telesa
skupščine, in sicer predsednika skupščine
in dva preštevalca glasov.

2. Informacija o stanju v Planiki Kranj d.d.
Predlog sklepa št. 2: sprejme se infor-

macija o stanju v Planiki Kranj, d.d.
3. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave

in na podlagi pozitivnega mnenja nadzorne-
ga sveta skupščina sprejme poslovno poro-
čilo o poslovanju družbe za leto 2000 z
mnenjem revizorja v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 2000.

Predlog sklepa št. 4: na predlog uprave
in na podlagi mnenja nadzornega sveta
skupščina sprejme, na podlagi revizijskega
poročila sklep o pokrivanju izgube iz leta
2000, ki na dan 31. 12. 2000 znaša
464,639.059,58 SIT v breme revalorizacij-
skega popravka kapitala v višini
362,322.058,78 SIT v breme rezerv v viši-
ni 102,317.000,08 SIT. Pokrivanje se opra-
vi s 1. 1. 2001.

5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa št. 5: skupščina sprejme

spremembe statuta delniške družbe v pre-
dlaganem besedilu. Za uskladitev statuta s
sprejetimi sklepi skupščine, skupščina poo-
blašča nadzorni svet.

6. Oblikovanje sklada lastni delnic.
Predlog sklepa št. 6: oblikuje se sklad

lastnih delnic v višini 263,503.800 SIT v
breme rezerv.

7. Imenovanje revizorja družbe za revidi-
ranje poslovanja in izkazov družbe za leto
2001.

Predlog sklepa št. 7: skupščina družbe
za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno
leto 2001 imenuje revizijsko hišo Pricewa-
terhouse Coopers d.d. Ljubljana.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Delničar lahko
za glasovanje pooblasti tretjo osebo, če jo
pooblasti s pisnim pooblastilom, ki ga de-
ponira na sedežu družbe najkasneje do
vključno 7. 9. 2001.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
prijavi svojo udeležbo na skupščini v pisni
obliki, tako da prijave prispejo na sedež
družbe najkasneje do vključno 7. 9. 2001,
sicer delničar izgubi pravico do udeležbe
na skupščini.

Gradivo, vključno s predlaganimi spre-
membami in dopolnitvami statuta za 5. sejo
skupščine je delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe vsak delovni dan po objavi skli-
ca skupščine od 9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Planika Kranj, d.d.
uprava družbe

predsednik uprave
Milan Bajželj

Št. 1255 Ob-53328
Uprava Surovine družbe za predelavo

odpadkov d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor vabi delničarje na

3. skupščino Surovine d.d.

Uprava sklicuje skupščino dne 12. sep-
tembra 2001 ob 10. uri, v prostorih KBM

Infond d.o.o., v Mariboru, Ulica Vita Kraig-
herja 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Stojana Zdolška, za prešte-
valki glasov pa Marijo Velikonja Flisar in Ma-
tejo Stanič Rudolf iz RR & CO d.o.o.

3. Sprejem letnega poročila uprave dru-
žbe o poslovanju v letu 2000.

Predlog sklepa: sprejme se leno poroči-
lo uprave o poslovanju družbe Surovina d.d.
za leto 2000 skupaj z revizorskim mnenjem.

4. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička.

Predlog sklepa: iz nerazporejenga do-
bička preteklih let se za dividende izplača
revalorizirani dobiček iz leta 1996, ki znaša
na dan 31. 12. 2000 80,523.689,06 SIT
in del revaloriziranega dobička iz leta 1998
v višini 816.310,94 SIT. Dobiček iz leta
2000 v višini 127,721.807,82 SIT ostane
nerazporejen. Knjiženje predlaganih postavk
o razporeditvi dobička se opravi po stanju
na dan 1. 1. 2001.

Do dividende so upravičeni delničarji, vpi-
sani v knjigo delničarjev na dan skupščine.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina za revizorja za

poslovno leto 2001 menuje revizorsko dru-
žbo Valuta družba za revizijo d.o.o., Maribor.

Sklepe pod točkami dnevnega reda od
2. do 4. predlagata uprava in nadzorni svet
skupaj, pod 5. točko pa nadzorni svet.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo ob sklicu skupščine
in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na sede-

žu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak delov-
ni dan pri Zdenki Hergan od 10. do 12. ure.

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.

Surovina d.d. Maribor
uprava

Marko Fon

Št. 52 Ob-53329
Uprava Surovine Holding družbe poo-

blaščenke d.d., Maribor, Ulica Vita Kra-
igherja 5, vabi delničarje na
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3. skupščino,

ki bo dne 12. septembra 2001, ob 13.
uri v prostorih Zavarovalnice Maribor, Can-
karjeva ulica 3, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skup-

ščine se izvoli Stojana Zdolška, za prešte-
valki glasov pa Marijo Velikonja Flisar in Ma-
tejo Rudolf Stanič iz RR & CO d.o.o.

3. Sprejem letnega poročila uprave dru-
žbe o poslovanju v letu 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo uprave o poslovanju Surovine Holding
družbe pooblaščenke d.d. v letu 2000 sku-
paj z revizijskim poročilom.

4. Obravnava in odločanje o delitvi do-
bička za leto 2000.

Predlog sklepa: iz dobička ustvarjenega
v letu 2000 se za dividende izplača
44,561.080 SIT. Ostanek dobička iz leta
2000 v višini 64,991.437,41 SIT ostane
nerazporejen.

Knjiženje predlaganih postavk o razpo-
reditvi dobička se opravi po stanju na dan
1. 1. 2001.

Do dividende so upravičeni delničarji,
vpisani v knjigo delnijarev na dan skupšči-
ne.

Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
skupščini.

5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: skupščina za revizorja

za poslovno leto 2001 imenuje revizorsko
družbo Valuta družba za revizijo d.o.o., Ma-
ribor.

Sklepe pod 2., 3. in 4. točko predlagata
uprava  in nadzorni svet skupaj, pod 5. toč-
ko pa nadzorni svet.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo deset dni pred zase-
danjem skupščine in ki pisno prijavo ose-
bno ali s priporočeno pošiljko dostavijo dru-
žbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradi-
vo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Celovito gradivo za skupščino je na se-

dežu družbe v sobi št. 1 na vpogled vsak
delovni dan pri Zdenki Hergan od 10. do
12. ure.

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.

Surovina Holding d.d., Maribor
uprava

Marko Fon

Št. 120 Ob-53340
Na podlagi 40. člena statuta družbe SŽ -

Železniška tiskarna Ljubljana d.d., uprava
skicuje

5. sejo skupščine
družbe SŽ - Železniška tiskarna

Ljubljana d.d., Ljubljana, Hladilniška
pot 28,

ki bo dne 20. 9. 2001 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Hladilniška pot
28, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

– za predsedujočo skupščini se izvoli:
Branko Neffat,

– izvolita se preštevalca glasov: Marija
Jenko in Branko Cerkvenik.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000
z mnenjem revizorja in sprejem sklepa o
ugotovitvi in razporeditvi čistega dobička za
leto 2000.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

a) skupščina sprejme letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu z mne-
njem revizorja,

b) čisti dobiček družbe za leto 2000 zna-
ša 19,235.511,85 SIT in ostane v celoti
nerazporejen.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2001 skupščina
imenuje družbo ŠAGER, družba za revizijo
in svetovanje d.o.o., Finžgarjeva 6, 1230
Domžale.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupšči-
ne.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, za-
radi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SŽ - Železniška tiskarna Ljubljana, d.d.

uprava
Herbert Jeglič

Ob-53359
Na podlagi 6.4. člena statuta Tiskarna

Ljubljana d.d., sklicuje uprava družbe

3. redno sejo skupščine
družbe Tiskarna Ljubljana, d.d.

ki bo dne, 11. septembra 2001, ob 12.
uri v prostorih družbe v Ljubljani, Tržaška
42, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine in imenuje notar po predlogu sklicate-
lja.

2. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 2000.

a) Tiskarne Ljubljana d.d., Ljubljana,
b) Tiskarne Tone Tomšič d.d. Ljubljana.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

ročilo o poslovanju za leto 2000:
a) za Tiskarno Ljubljana d.d., Ljubljana,
b) za Tiskarno Tone Tomšič d.d., Ljub-

ljana.
3. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-

vanju izgube družbe Tiskarna Tone Tomšič
d.d., Ljubljana, iz leta 1999 in leta 2000.

Predlog sklepa: ugotovljena izguba v dru-
žbi Tiskarne Tone Tomšič d.d. iz leta 1999
v višini 35,529.037,14 SIT, revalorizacija
izgube s popravkom vrednosti izgube na
dan 31. 12. 2000 v višini 3,162.084,30
SIT, ter ugotovljena izguba iz leta 2000 v
višini 3,403.390,93 SIT, se pokrije iz pri-
hodkov v naslednjih petih letih, v skladu s
predpisi.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da čisti dobiček družbe Tiskarna Ljub-
ljana d.d. iz poslovnega leta 2000, v višini
4,339.489,40 SIT, ostaja v celoti nerazpo-
rejen.

5. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, skupščina zaradi odstopne izjave Ra-
doslava Jakopiča razreši člana nadzornega
sveta in izvoli v nadzorni svet novega člana -
predstavnika delničarjev, za mandatno ob-
dobje od 11. 9. 2001 pa do 1. 7. 2003.

6. Obravnava in sprejem predloga spre-
membe statuta delniške družbe Tiskarna
Ljubljana d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme spre-
membe statuta v predlaganem besedilu.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za revizorja za po-
slovno leto 2001, revizijsko družbo KPMG
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem je na voljo v tajništvu družbe v
Ljubljani, Tržaška 42, vsak delovnik od 8.
do 12. ure, od dneva objave dnevnega reda
pri Karlin Gorazdu, univ. dipl. jur.
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Obravnava predlogov
Na skupščini delničarjev se odloča o ob-

javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v sedmih
dneh po objavi tega sklica, v tajništvu dru-
žbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo imetniki

delnic, ki so vpisani v delniško knjigo - Cen-
tralni register pri KDD na dan 14. 8. 2001,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali po-
oblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skup-
ščine, v tajništvu uprave na sedežu družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo.

Dvorana bo odprta pol ure pred začet-
kom zasedanja.

Udeleženci skupščine se morajo podpi-
sati na seznam udeležencev in prevzeti gla-
sovalne lističe. Delničarji oziroma njihovi po-
oblaščenci se izkažejo z osebnim dokumen-
tom ali pisnim pooblastilom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje uro ka-
sneje v istih prostorih.

Tiskarna Ljubljana d.d., Ljubljana
uprava

inž. Zvone Novak

Ob-53366
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01) in
točke 7.4. statuta družbe Kras mesnopre-
delovalna industrija d.d., Mirka Pirca 4, Se-
žana, direktor družbe Kras d.d. sklicuje

peto skupščino
družbe Kras mesnopredelovalna

industrija d.d.,
ki bo v sredo, 12. 9. 2001 ob 13. uri, v

prostorih Obrata Šepulje, Šepulje 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, izvolitev de-

lovnih teles skupščine in ugotovitev prisot-
nosti notarja.

Direktor družbe in nadzorni svet predla-
gata sprejem naslednjega sklepa:

a) izvoli se:
– predsednika skupščine,
– tričlansko verifikacijsko komisijo za

ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasova-
nja po posameznih točkah dnevnega reda
(predsednik in dva preštevalca glasov),

– zapisnikarja;
b) ugotovi se, da seji skupščine prisos-

tvuje povabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la družbe Kras d.d. za poslovno leto 2000.
Direktor in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: sprejme se letno
poročilo družbe Kras d.d. za poslovno leto
2000 v vsebini, kot ga je predložil direktor
družbe, s pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta družbe in s pozitivnim mnenjem revi-
zorske družbe IN Revizija – družba za revi-
diranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in upora-
bi čistega dobička iz poslovnega leta 2000.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejme se pre-
dlog o ugotovitvi in uporabi čistega dobička
družbe Kras d.d. iz poslovnega leta 2000,
ugotovljenega na osnovi revidiranih letnih
računovodskih izkazov za poslovno leto
2000 po stanju na dan 31. 12. 2000, v
predloženem besedilu;

4. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi sedeža družbe Kras d.d. ter o spre-
membi statuta družbe Kras d.d.

Direktor in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

a) spremeni se sedež družbe tako, da se
sedež prenese v Šepulje, Šepulje 31;

b) v skladu s sprejetim sklepom se spre-
meni točka 2.3. statuta družbe Kras d.d. ter
navedba sedeža družbe v uvodnem delu
statuta družbe Kras d.d.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ugoto-
vitvi preteka mandata članov nadzornega
sveta ter izvolitvi novih članov nadzornega
sveta.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa:

a) skupščina ugotavlja, da je članom nad-
zornega sveta družbe Kras d.d. – predstav-
nikom delničarjev, potekel mandat;

b) v nadzorni svet družbe Kras d.d. se
izvolijo predlagani člani – predstavniki del-
ničarjev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 let in so lahko ponovno izvoljeni.

Mandat novoizvoljenim članom nadzor-
nega sveta prične teči z dnem, ko skupšči-
na sprejme sklep o njihovi izvolitvi.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja družbe za revidiranje raču-
novodskih izkazov družbe za poslovno leto
2001.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: za revidiranje letnih računo-
vodskih izkazov družbe Kras d.d. za poslov-
no leto 2001 se imenuje IN Revizija – dru-
žba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Lin-
hartova 1, Ljubljana.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda in predlogi sklepov so na vpogled v
Pravni službi, v Obratu Šepulje, Šepulje 31,
vsak delovnik od 8. do 16. ure, do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o lastništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec ali zastopnik
pa s pisnim pooblastilom.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprot-

ne predloge družbi v 7 dneh od dneva obja-
ve skupščine v Uradnem listu RS.

Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani direktorju na sedež družbe.

Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje
v 12 dneh od objave sklica skupščine v
Uradnem listu RS skupaj s sklicem skup-
ščine, sporočil vsem imenskim delničar-
jem.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri
KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana (centralni register) na dan
3. 9. 2001.

Skupščine se lahko udeležijo tudi poo-
blaščenci delničarjev oziroma njihovi zako-
niti zastopniki.

Pooblaščenec, oziroma zastopnik del-
ničarja se mora izkazati s pisnim pooblasti-
lom ter osebnim dokumentom; zastopnik
pravnih oseb pa še z izpiskom iz sodnega
registra.

Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja poobla-
stilnega razmerja.

Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji, oziroma njihovi zastopniki do
vključno 9. 9. 2001 direktorju družbe prija-
vijo svojo udeležbo, oziroma pošljejo pisna
pooblastila.

Poleg osebne prijave v Obratu Šepulje,
Šepulje 31, je mogoče prijavo za udeležbo,
oziroma pooblastilo podati tudi s priporoče-
nim pismom.

Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu,

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služi-
le kot vstopnica za udeležbo na seji.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih sklepov po posameznih točkah dnev-
nega reda.

Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 12. ure dalje. Ude-

ležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol
ure pred zasedanjem skupščine zaradi
ugotavljanja prisotnosti in sestave sezna-
ma prisotnih udeležencev ter prevzema
glasovnic.

Udeležence prosimo, da pravočasno za-
sedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.

Kras, d.d., Sežana
direktor:

Fonda Edvard

Ob-53373

Na podlagi 79. člena statuta Cestnega
podjetja Ljubljana, družba pooblaščen-
ka, d.d., sklicuje uprava družbe

2. skupščino delničarjev
in ločenega zasedanja posameznih

razredov delnic
ki bo v torek, 11. 9. 2001 v sejni dvorani

IMOS, d.d., na Dunajski cesti 58, Ljubljana,
v 9. nadstropju, s pričetkom ob 12. uri in
naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje skupščine.
Uprava družbe odpre skupščino in obve-

sti skupščino glede notarja, ki piše zapi-
snik.

2. Izvolitev predsednika in preštevalcev
glasov.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine in ločenega glasovanja delničarjev po-
sameznih razredov delnic se izvoli dr. Gojka
Staniča, za preštevalki glasov Majdo Volaj
in Matejo Stanič-Rudolf iz podjetja RR &
CO, d.o.o.

3. Obravnava prisotnosti delničarjev.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost

delničarjev na skupščini in na zasedanju vsa-
kega ločenega razreda delnic.
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4. Dnevni red.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina in ločena zasedanja razre-
da delnic sprejmeta dnevni red.

Ločeni razred prednostnih delnic razre-
da B glasuje o 2., 3., 4. in 5. tč. dnevnega
reda.

5. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be statuta v predloženem besedilu.

6. Letno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa uprave: sprejme se letno

poročilo za leto 2000.
Mnenje nadzornega sveta: sprejme se

letno poročilo uprave.
7. Delitev čistega dobička za leto 2000

in izplačilo dividend.
Predlog sklepa uprave:
a) Ugotovljeni čisti dobiček leta 2000 v

višini 201,860.000 SIT se razporedi:
– 79,923.000 SIT se nameni za divi-

dende, ki so bile že izplačane na podlagi
skupščinskega sklepa z dne 15. 9. 2000;

– preostanek čistega dobička v višini
121,937.000 SIT ostane nerazporejen;

b) na podlagi tretjega odstavka 99. čle-
na statuta družbe pooblaščenke izplača Ce-
stno podjetje Ljubljana, d.d., družbi poobla-
ščenki dividende v višini 26,259.600 SIT
bruto in neposredno ustanoviteljem oziro-
ma lastnikom delnic 83,846.700 SIT bruto.
Dividenda na delnico razreda A, B in C je
300 SIT bruto. Do dividende so upravičeni
delničarji razreda A, ki so bili lastniki delnic
na dan 30. 7. 2001, delničarji razreda B, ki
dostavijo delniški družbi potrdila, da so bili
30. 7. 2001 lastniki prinosniških predno-
stnih delnic razreda B in delničarji razreda
C, ki so postali lastniki delnic na podlagi
izdaje delnic razreda C v letu 2001. Potrdila
o lastništvu delnic razreda B se pridobijo na
KDD – Klirinško depotni družbi v Ljubljani.
Dividende se izplačajo lastnikom 28. 9.
2001, lastnikom delnic razreda C pa v roku
8 dni po vpisu lastništva v delniško knjigo,
če bo vpis izvršen po navedenem datumu.
O tem sklepu uprava obvesti Cestno podje-
tje Ljubljana, d.d.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga, da skupščina sprejme predlog
uprave za uporabo čistega dobička.

8. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2001 se imenuje Revizijska družba
Podboršek revizija in davčno svetovanje,
d.o.o., Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Predlagatelj sklepov za 8. točko dnev-
nega reda je nadzorni svet, za ostale točke
dnevnega reda pa uprava na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe.

Lastniki delnic se lahko udeležijo skup-
ščine in uresničujejo glasovalno pravico na
skupščini, če najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine delniški družbi pisno prija-
vijo udeležbo na skupščini in so deset dni
pred sejo skupščine vpisani v delniški knji-
gi. Lastniki prinosniških delnic razreda B se

lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo
glasovalno pravico na skupščini s pogojem,
da za delnice na prinosnika, ki se vodijo v
nematerializirani obliki v KDD-Klirinško de-
potni družbi v Ljubljani, pridobijo potrdilo o
lastništvu delnic na 10. dan pred skupščino
(1. 9. 2001). To potrdilo lastnik prinosni-
ških delnic razreda B dostavi delniški družbi
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Lastnike prinosniških delnic razreda B
posebej opozarjamo, da morajo pred iz-
plačilom dividend delniški družbi predložiti
tudi potrdilo o lastništvu prinosniških del-
nic razreda B na dan 30. 7. 2001, ki ga
tudi pridobijo na KDD-Klirinško depotni
družbi v Ljubljani. Navedeno potrdilo je po-
goj za izplačilo dividend. Opozarjamo vas,
da je potrebno na izpisek iz KDD čakati
vsaj en teden.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred pričetkom,
prijavijo pri sprejemni mizi, potrdijo prisot-
nost na skupščini, prevzamejo gradivo in
glasovnice.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Celotno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom predlaganih sprememb statuta
je na sedežu družbe in na vpogled vsak
delovni dan od 10. do 12. ure, pri Majdi
Volaj.

Vabljene pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno utemeljijo in pošljejo
upravi v 7. dneh po objavi tega sklica.

Cestno podjetje Ljubljana, d.d.,
Ljubljana

uprava

Ob-53491
Na podlagi statuta delniške družbe Mi-

zarstvo Gabrovka d.d., sklicuje uprava dru-
žbe

5. sejo skupščine delničarjev
družbe Mizarstvo Gabrovka d.d.,
Proizvodnja in montaža lesenih

stavbnih elementov,
ki bo dne 17. septembra 2001 ob 15.

uri, na sedežu družbe Moravče pri Gabrovki
9a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva

preštevalca glasov se izvolijo osebe po pre-
dlogu uprave oziroma delničarjev na skup-
ščini. Skupščini prisostvuje notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.

2. Poročilo uprave o sklenitvi prisilne po-
ravnave.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je bil nad
družbo zaključen postopek prisilne porav-
nave in je sklep o potrditvi prisilne poravna-
ve postal pravnomočen dne 8. 6. 2001. V
skladu s sklepom 4. seje skupščine z dne
25. 8. 2000 tako znaša osnovni kapital dru-
žbe 81,873.000 SIT.

3. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu poslovanja za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe za leto 2000.

4. Odločanje o rezultatu poslovanja.
Predlog sklepa: čista izguba poslovnega

leta 2000, ugotovljena v višini 26,910.000
SIT, se v celoti pokrije v naslednjih letih.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta, ki sta predstavnika delničarjev, se
izvolita po predlogu večinskega delničarja
Priles d.o.o., Moravče 19, Gabrovka, Vasja
Prijatelj in Miha Šuštar.

6. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-
nega sveta znaša 20.000 SIT neto, za pred-
sednika nadzornega sveta pa 30.000 SIT
neto.

7. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlaga-
ne spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe. Nadzorni svet se pooblasti za sprejem
usklajenega besedila statuta (čistopis) v
skladu s sprejetimi spremembami in dopol-
nitvami.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da svojo udele-
žbo na skupščini prijavijo družbi pisno naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skup-
ščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pi-
snim pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delavnik od 8. do 12.
ure, do dneva zasedanja skupščine. Gradi-
vu je priložen tudi predlog sprememb in
dopolnitev statuta.

Mizarstvo Gabrovka d.d.
direktor:

Franci Prijatelj

Ob-53499
Na podlagi 33., 34. in 35. člena Statuta

Intertrade mednarodno podjetje d.d. sklicu-
je nadzorni svet

7. sejo skupščine
Intertrade mednarodno podjetje d.d.

ki bo v sredo, dne 12. septembra 2001
ob 10. uri, v sejni sobi na Gmajni 16 v
Trzinu z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-
dloge za imenovanje predsednika skupšči-
ne, verifikacijsko komisijo in notarke.

2. Poročilo o poslovanju Intertrade med-
narodno podjetje d.d. za leto 2000 z raču-
novodskimi izkazi in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo o poslovanju podjetja z za-
ključnim računom za leto 2000 z računo-
vodskimi izkazi in mnenjem nadzornega
sveta.
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3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar

izkaže z začasnico oziroma s pisnim poo-
blastilom drugega delničarja in njegovo
začasnico o vplačanih delnicah. Poobla-
stilo za zastopanje je treba deponirati v
prostorih tajništva delniške družbe na
Gmajni 16 v Trzinu vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec mora najaviti svojo ude-
ležbo na skupščini delničarjev najpozneje
3 dni pred zasedanjem skupščine v pisni
obliki.

Delničarje prosimo, da se prijavijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine v tajništvu dru-
žbe, kjer so dolžni podpisati seznam pri-
sotnih delničarjev in prevzeti glasovalne li-
stiče, ki služijo kot potrdilo za udeležbo na
skupščini. Gradiva so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu družbe vsak dan od 11. do
14. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave vabila
in obrazloženi.

Navodila za glasovanje:
Glasovanje je javno. Glasuje se lahko na

naslednji način:
– z osebno udeležbo,
– s pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-

novno zasedanje istega dne, to je 12. sep-
tembra 2001 ob 11. uri. Skupščina bo ta-
krat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Intertrade d.d.
uprava družbe

Ob-53502
Uprava delniške družbe In. life d.d. Ljub-

ljana, Dunajska 22, na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

2. skupščino
družbe In.life d.d.,

ki bo v torek 11. 9. 2001 ob 12. uri v
upravi podjetja In.life d.d., Dunajska 22,
Ljubljana, po naslednjem dnevnem redu:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti skupščine in izvolitev organov skup-
ščine.

2. Obravnavanje in sprejem predloga
uprave o povečanju osnovnega kapitala po-
djetja In.life d.d.

Predlogi sklepov so vsem družbenikom
na vpogled v tajništvu uprave družbe, Du-
najska 22, Ljubljana, v času od 10. 8. 2001
do dneva skupščine, vsak dan med 8. in
9. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi
družbeniki ali njihovi zastopniki oziroma po-
oblaščenci.

Vse družbenike in pooblaščence vljudno
prosimo, da se zaradi ugotavljanja števila
glasov in s tem sklepčnosti ob prihodu na
sejo skupščine takoj javijo pri zapisnikarju,
kjer bodo družbeniki potrdili svojo prisot-
nost, pooblaščenci pa oddali pooblastila.
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedala na istem mestu 13. 9.
2001 ob 10. uri (ponovni sklic).Ob ponov-
nem sklicu skupščina odloča ne glede na
število navzočih družbenikov.

In. life d.d.
direktor

Nebojša Jovanović

Razširitev dnevnega reda
Ob-53558

Na podlagi 37. člena Statuta družbe Uni-
verzale, industrija oblačil Domžale d.d.,
uprava družbe popravlja predlog dnevnega
reda 5. skupščine družbe, objavljene v Ura-
dnem listu RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001 in v
dnevnem časopisu Delo dne 27. 7. 2001.
Dnevni red dopolnjuje s predlogom 5. toč-
ke dnevnega reda, ki se glasi:

5. Imenovanje članov NS
Univerzale Domžale d.d.

Uprava družbe

Ob-53397
Delničarje obveščamo, da je delničar Is-

kra, d.d., Ljubljana predlagal upravi družbe
Iskra Elektrozveze, d.d., Ljubljana, da razši-
ri dnevni red skupščine, sklicane za dan
30. 8. 2001 z dodatno točko, ki se glasi:

»Spremembe statuta družbe«; predlog
sklepa pa se glasi: «Skupščina družbe sprej-
me spremembe statuta, predlagane s strani
delničarja Iskra, d.d., Ljubljana«.

Uprava družbe Iskra Elektrozveze, d.d.,
Ljubljana, se s predlaganimi spremembami
strinja.

Iskra Elektrozveze, d.d., Ljubljana
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

St 6/99 S-53362
To sodišče razpisuje v postopku stečaj-

nega dolžnika Avtoservis, servis, proizvod-
nja, zastopstva d.o.o. v stečaju, Brežice,
Cesta bratov Cerjakov 11, dne 26. 9.
2001 ob 10. uri v razpravni dvorani IV/II,
CKŽ 12, narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 31. 7. 2001

Objave sodišč

Izvršbe in zavarovanja

Z 33/2001 IZ-9249
Na podlagi pravnomočnega sklepa o za-

varovanju Okrajnega sodišča v Brežicah,
opr. št. Z 33/2001 z dne 21. 5. 2001 je
bila v zadevi zavarovanja denarne terjatve
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana in dolžnika in zastavi-
telja Šetinc Branka, Maistrova 8, Brežice, v
višini 14,000.000 SIT s pp, dne 12. 6.
2001 zarubljena nepremičnina, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje v
stanovanjski stavbi na Maistrovi ulici št. 8 v
Brežicah, ki leži na parc. št. 317/1, vpisani
v vl. št. 487, k.o. Brežice, to je stanovanje

št. 16, v 3. nadstropju v velikosti 57,70 m2,
s pripadajočo solastninsko pravico na fun-
kcionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah, ki jo je dolžnik pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe o proda-
ji stanovanja št. 36201/071/92 z dne
15. 12. 1992 in dveh aneksov, obeh z dne
28. 2. 2001, sklenjenih med prodajalko
Občino Brežice in dolžnikom ter zastavite-
ljem kot kupcem, v korist upnice Nove ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 14. 6. 2001

Z 416/00 IZ-8554
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. Z 416/2001 z dne 4. 6. 2001 v izvršilni
zadevi upnice A banke d.d. Ljubljana, Slo-
venska c. 58, zoper dolžnika in zastavitelja
IBJ-Inženirski biro Januš d.o.o. Celje, Ul. XIV.
divizije 14, Celje, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice do dolžnika in zastavitelja
v višini 9,000.000 SIT s pp z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičninah, ki niso
vpisane v zemljiški knjigi, na podlagi spora-
zuma strank po 251. členu ZIZ opravilo ru-
bež in popis nepremičnin, poslovnih prosto-
rov oziroma delovnih in pomožnih prostorov,
sobe st. 12 v izmeri 53,25 m2 in sobe št. 14
v izmeri 22,70 m2, ki se nahajajo v drugem
nadstropju v 4. etaži poslovnega objekta D,
na ulici XIV. divizije, Celje, katerih lastnik je
dolžnik kot zastavitelj, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 8. 2000 ter aneksa št. 1
k prodajni pogodbi.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 6. 2001

In 00/00101 IZ-9246
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča

opr. št. In 00/00101 z dne 7. 6. 2001, se
opravi rubež nepremičnine, to je stanovanja
št. 1, ki se nahaja v stanovanjski hiši na
naslovu Kersnikova 2, Domžale, v izmeri
57,70 m2, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
kot etažna lastnina, stanovanjska hiša na
naslovu Kersnikova 2 v Domžalah, pa stoji
na parc. št. 3745, vpisani pri vl. št. 1035,
k.o. Domžale, last dolžnice Adilovič Bosi-
ljke.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe zaradi izterjave v višini 119.885,70
SIT s pp, upnikov Šoštarič Stanislava in Šoš-
tarič Malči.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 6. 2001

Z 2001/00135 IZ-9247
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00135, ki ga je dne 12. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanova-
nju št. 5, ki se nahaja v visokem pritličju
bloka v Domžalah, na naslovu Ulica Matije
Tomca 2, v izmeri 45,87 m2, skupaj z us-
treznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 3906/2, 3894/3 in
3907/3, vse k.o. Domžale, ki je last dolžni-
ka do 1/2 in zastavitelja do 1/2, zastavna



Stran 5038 / Št. 67 / 10. 8. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 6. 2001

Z 2001/00126 IZ-9868
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00126, ki ga je dne 28. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
3/9, enota L4, Domžale SPG 2, na naslovu
Ljubljanska 93, 1230 Domžale, v izmeri
32,35 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori,
ki je last zastavnih dolžnikov, vsakega do
1/2, zastavna pravica v korist upnice Banke
Domžale d.d., Domžale, bančne skupine
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v omžalah
dne 28. 6. 2001

Z 2001/00132 IZ-9869
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00132, ki ga je dne 28. 6. 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 parc. št.
3094/4,  3086/2, 3085, 3084, vse k.o.
Domžale, ki je last dolžnice in zastavne dol-
žnice, zastavna pravica v korist upnice Ban-
ke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 6. 2001

Z 2001/00122 IZ-9918
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00122, ki ga je dne 3. 7. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 44, na Ljubljanski
72, Domžale, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu SPB-1, element A, stoječem na
parc. št. 3886, prip. vl. št. 2668, k.o. Dom-
žale, v skupni površini 57,08 m2, ki je last
dolžnika Jožeta Trebovca do celote, zastav-
na pravica v korist upnice Posojilnice bank
Zila, registrirana zadruga z omejenim jam-
stvom, Beljak, Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 280.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 7. 2001

Z 80/2001 IZ-8547
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
29,000.000 SIT s prip., pod pogoji iz ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa,
opr. št. Sv 182/01 z dne 26. 4. 2001, in
sicer na poslovnem prostoru z oznako L4 in
L11N, v skupni izmeri 200,10 m2, kar pred-
stavlja v naravi v pritličju 66,70 m2, v nad-
stropju 133,40 m2, ki se nahaja v objektu,
stoječem na parc. št. 1291/1, 1291/2,
1291/3, 1291/4, 1554/17, 1554/18,
1554/19, 1554/20, vse k.o. Kamnik in
parc. št. 857/14, 857/21, 857/22,

857/28, 857/29, 857/13, vse k.o. Pod-
gorje, last dolžnika Mediline d.o.o., Kam-
nik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 6. 2001

Z 76/2001 IZ-8548
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
7,730.000 SIT s prip., pod pogoji iz nepo-
sredno izvršljivega notarskega zapisa opr.
št. Sv 168/01 z dne 18. 4. 2001, in sicer
na stanovanju, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi v Kamniku, soseska Mali grad, št.
B1.307, v mansardi stavbe v izmeri 42,82
m2 in kletna shramba št. B1.307, v izmeri
3,90 m2, ki se nahaja v kleti stavbe, ki stoji
na parc. št. 158, k.o. Kamnik, s pripadajo-
čo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stoji stavba in na funkcionalnem
zemljišču, skupnih delih in napravah stano-
vanjskega objekta, last dolžnika Resnik Boš-
tjana.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dne oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 6. 2001

Z 85/2001 IZ-8549
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Banke Domžale zaradi zava-
rovanja denarne terjatve v višini 2,500.000
SIT s prip., pod pogoji iz neposredno izvrš-
ljivega notarskega zapisa opr. št. SV
359/01 z dne 11. 5. 2001, in sicer na
stanovanju na parc. št. 318/6, k.o. Kam-
nik, na naslovu Ljubljanska c. 1C v Kamni-
ku, v velikosti 28,31 m2, s kletnim prosto-
rom ter solastniškim deležem skupnih pro-
storov delov in naprav zgradbe in stavbišča
ter funkcionalno zemljišče, last dolžnikov
Došan Marte in Rajković Mate.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 6. 2001

Z 78/2001 IZ-8550
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pripadki, pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. Sv 169/01 z dne 18. 4. 2001, in
sicer na stanovanju, ki se nahaja v stano-
vanjski stavbi v Kamniku, soseska Mali grad,
številka B1.105, v izmeri 59,90 m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju stavbe, ki stoji na
parc. št. 158, k.o. Kamnik, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču, na kate-
rem stoji stavba in funkcionalnem zemljišču,
skupnih delih in napravah stanov. objekta,
last dolžnika Žnidaršič Sebastijana.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dne oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 6. 2001

Z 01/00033 IZ-9848
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 87/01 z dne 17. 11. 2000 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00033 z dne
13. 3. 2001, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Trg republike 2, do dolžnice
Zlatke Dedič, Ul. Vena Pilona 14, Koper, na
podlagi kreditne pogodbe reg. št.
236-3273/44 z dne 14. 11. 2000, reg. št.
236-3157/37 z dne 19. 1. 2001, v znesku
9,400.000 SIT s pp, z realno obrestno me-
ro 6% letno, ki se spreminja v višini, rokih in
na način, določen z vsakokrat veljavnim
sklepom o obrestnih merah upnice, kredit
se revalorizira v rokih, višini in na način, v
skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice, ki ga bo dolžnica
vračala v 180 mesečnih obrokih, ki zapada-
jo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu
in pod drugimi pogoji, razvidnimi iz citirane-
ga sporazuma in kreditne pogodbe, opravi
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemlji-
ški knjigi, in sicer.

poslovnem prostoru, v poslovno trgov-
skem kompleksu Center za gradom na Mar-
kovcu, na naslovu Beblerjeva ul. 2/b, sto-
ječ na parc. št. 249/1 in 249/2, k.o. Se-
medela, v izmeri 41m2, s pripadajočim stav-
biščem in funkcionalnim zemljiščem ter
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah, vse locirano v pritličju ter
sanitarije v spodnji etaži, last zastaviteljice
Jasne Dedić, na podlagi prodajne pogod-
be, sklenjene z Branko Ražnjević, dne 12.
1. 2001,

poslovnemu prostoru 3PV, v četrti grad-
beni fazi, v velikosti 27,70 m2, v objektu C,
II. faza in se nahaja v poslovno trgovskem
kompleksu Center za gradom na Markovcu,
sedaj z naslovom Beblerjeva 2, stoječ na
parc. št. 249/1 in 249/2, k.o. Semedela, s
pripadajočim stavbiščem in funkcionalnim
zemljiščem ter solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah, last zasta-
vitelja Derviša Dedića, na podlagi pogodbe
o prenosu poslovnega prostora v trajno po-
sest, sklenjene z Galeb Izola, Inženiring
p.o., dne 10. 3. 1993.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da so nepremičnine
zarubljene na podlagi sporazuma strank in
da je z njimi prepovedano razpolagati in jih
obremenjevati.

Listine se izročijo v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 12. 6. 2001

Z 01/00040 IZ-9849
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 173/01 z dne 23. 2. 2001 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00040, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Karntner sparkasse AG, Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, Dunajska 63, Koper, do dol-
žnikov Danijele Terbižan, Vojkovo nabrežje
31/a, Koper in Miloša Terbižan, Rutarjeva
4, Koper, na podlagi kreditne pogodbe št.
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1671/0002201-00 z dne 19. 2. 2001, v
znesku 438.000 ATS, v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije,
z obrestno mero 9,75% letno, ki je spre-
menljiva, končni rok vračila pa je 1. 3. 2016
ter z ostalimi stroški in pogoji kot so nave-
deni v citiranem sporazumu in kreditni po-
godbi, se opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer trisobno
stanovanje št. 1, v stanovanjski hiši v Kopru,
Rutarjeva ul. št. 4, v skupni izmeri 88,17m2,
stavba stoječa na parc. št. 1006, vl. št.
653, k.o. Koper, last dolžnikov, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 22. 7. 1996, overjene dne 29. 7. 1996
pri notarki Nevenki Kovačič iz Kopra. Sta-
novanju pripada tudi sorazmeren del sku-
pnih delov in naprav stavbe in zemljišča, na
katerem stavba stoji.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 15. 6. 2001

Z 01/00066 IZ-9850
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Drava Ferligoja iz Kopra pod opr.
št. SV 448/01 z dne 23. 4. 2001 in sklepa
sodišča opr. št. Z 01/00066, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, 1520
Ljubljana, do dolžnika DACRI - trgovina in
turizem d.o.o. Koper, Ferrarska 8, Koper,
na podlagi kreditne pogodbe št. 24A100097
z dne 20. 4. 2001, v višini 50,000.000 SIT,
z realno obrestno mero 5,25% letno, ki se
spreminja v višini, rokih in na način, določen
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice, z revalorizacijo kredita na pod-
lagi temelje obrestne mere oziroma v rokih,
višini in na način, določen z vsakokrat veljav-
nim sklepom o obrestnih merah upnice, s
skrajnim rokom vračila do vključno 18. 4.
2002 in pod drugimi pogoji, razvidnimi iz
notarskega sporazuma o zavarovanju denar-
ne terjatve z zastavno pravico in kreditne po-
godbe, se opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer dveh po-
slovnih prostorov v poslovnem objektu ob
Ogrlici, faza »A«, in sicer lokal št. 4 v pritličju,
v skupni izmeri 215 m2, kar predstavlja v
naravi prodajalni del in prostor št. 17 - v
naravi pisarne v drugem nadstropju faze »C«
v izmeri 73,75 m2, sedaj z naslovom Koper,
Ferrarska 8, skupna kvadratura je
288,75 m2, stavba pa stoji na parc. št. 1460
k.o. Koper, last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 25. 8. 1992, skle-
njene s prodajalcem Galeb Izola Inženiring.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 15. 6. 2001

Z 01/00069 IZ-9851
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja pod opr. št.
SV 518/01 z dne 10. 5. 2001 in sklepa
sodišča, opr. št. Z 01/00069, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, do dol-
žnikov Jesenke in Bartola Matanića iz Ko-
pra, Lazaretska 6, na podlagi posojilne po-
godbe št. 1629/91 z dne 7. 5. 2001, v
znesku 5,000.000 SIT s pp, z zapadlostjo
31. 5. 2002, pri čemer so revalorizacija,
višina obrestne mere, stroški in način vrači-
la in predčasna zapadlost razvidni iz nave-
dene pogodbe in notarskega zapisa, se
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovni prostor v I.
nadstropju, št. 45, v izmeri 27,25 m2, v
objektu Tržnica v Kopru, stoječem na par-
celi št. 889/1, 891 in 890/1, k.o. Koper,
vključno s solastninsko pravico na skupnih
delih in napravah objekta in pripadajočem
zemljišču, last Jesenke Matanić, na podlagi
kupne pogodbe št. T 391/77 z dne 6. 2.
1990, sklenjene s prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetje Koper.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 15. 6. 2001

Z 01/00044 IZ-9852
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod opr.
št. SV 264/01 z dne 14. 3. 2001 in sklepa
sodišča opr. št. Z 01/00044, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, 1520 Ljubljana, do dolžnice Vanje Miloše-
vić Rodica iz Kopra, Kampel 66, v višini
9,810.000 SIT, z realno obrestno mero
4,75% letno, ki se spreminja, v višini, rokih in
na način, določen z vsakokrat veljavnim skle-
pom o obrestnih merah upnice, kar bo dol-
žnica vračala v 120 mesečnih obrokih, ki
zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v
mesecu, s tem da prva mesečna obveznost
zapade v plačilo zadnji dan v naslednjem
mesecu, po prenosu kredita v odplačilo, ven-
dar najkasneje 30. 4. 2001, zadnji pa 31. 3.
2011 ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz
sporazuma o zastavi vknjižene in nevknjižene
nepremičnine, opr. št. SV264/01 in pogod-
be o kreditu št. 236-3377/57 z dne 12. 3.
2001, se opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje
v kletni etaži objekta v izmeri 37,09 m2 v
Kopru, Rozmanova št. 21, ki leži na parc. št.
430/15, k.o. Semedela, ki je v načrtu etaž-
ne delitve objekta označena z oznako B/1 in
polno črto svetlo zelene barve in meri skupaj
s kletjo označeno s št. 05 - 37,09 m2, ki je
last dolžnice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene z Davorjem Rušnjakom kot
prodajalcem, dne 6. 2. 2001 in aneksom št.
1 h kupoprodajni pogodbi, sklenjen dne 7. 3.
2001.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 15. 6. 2001

Z 01/00052 IZ-9853
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 477/01 z dne 28. 3. 2001 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00052, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Wolfova 1, ki jo zastopa poobl. Janez Goli-
čič, proti dolžnici Nataši Mahne Bernetiče-
va ulica 22, Koper, in poroku ter plačniku
Hubertu Turku, Bernetičeva 22, Koper, na
podlagi medsebojne pogodbe o dolgoroč-
nem tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
354531001, sklenjene dne 22. 3. 2001,
obstoji terjatev upnika do dolžnice ter poro-
ka in plačnika v višini EUR 35.714 s pp, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan plačila kre-
dita, pri čemer so rok in način vračila, viši-
na, način obračunavanja in plačila obresti
ter drugi pogoji terjatve razvidni iz medse-
bojne pogodbe o dolgoročnem tolarskem
kreditu z valutno klavzulo št. 354531001
oziroma iz sporazuma o zavarovanju denar-
ne terjatve po 250. členu ZIZ, opr. št. SV
477/01, se opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer - stano-
vanje št. 12, v 4. nadstropju stanovanjske-
ga bloka na naslovu Bernetičeva 22, Ko-
per, v skupni izmeri 84,05 m2, ki obsega
kuhinjo v izmeri 11,40 m2, sobo v izmeri
20,60 m2, sobo v izmeri 18,10 m2, sobo v
izmeri 8,05 m2, hodnik v izmeri 12,80 m2,
kopalnico v izmeri 4,95 m2 ter balkon v
izmeri 5 m2, kar je last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 13/91 z dne 11. 11. 1991, sklenje-
ne s prodajalcem Videm Celuloza, papir in
papirni izdelki Krško d.o.o., ki je overjena
dne 16. 9. 1992, pod opr. št. OV I
5284/92 pri Temeljnem sodišču v Kopru,
Enoti v Kopru.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 15. 6. 2001

Z 01/00039 IZ-9854
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 298/01 z dne 16. 3. 2001 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00039, se za-
radi zavarovanja denarne terjatve upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, do dol-
žnika Vistra, trgovina s tehničnim, lesnim in
gradbenim materialom, d.o.o., Groblje 3/a,
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Domžale, na podlagi pogodbe o dolgoroč-
nem kreditu za gradnjo in sanacijo poslovnih
prostorov št. 52000-702/98 z dne 2. 3.
2001, v znesku 35,000.000 SIT, s končnim
rokom vračila kredita 30. 4. 2005, z obre-
stno mero v višini 1% letno, ki je fiksna za
dobo 4 leta od podpisa pogodbe in s stroški
ter drugimi pogoji, razvidnimi iz notarskega
zapisa s prilogami, se opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanje v pritličju stanovanjske hiše
v Ankaranu, Jadranska c. 16, v izmeri
150,12 m2, s solastninsko pravico na zemlji-
šču s par. št. 274/1, vl. št. 198, k.o. Anka-
ran, ki je last dolžnika, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Jo-
žetom Galunom, dne 7. 11. 1998, overjene
dne 20. 11. 1998 pod št. OV - Nro OV
3709/98 pri notarki Nevenki Kovačič.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 15. 6. 2001

Z 01/00064 IZ-9855
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 685/01 z dne 25. 4. 2001 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00064, se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana,
Wolfova 1, do dolžnika Jožeta Marsiča (roj.
8. 8. 1969) iz Kopra, Kvedrova 7 in zastavi-
telja Jožefa Marsiča (roj. 9. 11. 1939) iz
Kopra, Kvedrova 7, kot solidarnega poroka
in plačnika, na podlagi pogodbe o dolgo-
ročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 354610010 z dne 10. 4. 2001 v višini
48.980 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS za EUR na dan izplačila
kredita s pp, pri čemer so rok in način vrači-
la, višina, način obračunavanja in plačila
obresti ter drugi pogoji terjatve razvidni iz
opisane pogodbe in sporazuma, se opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ški knjigi, in sicer stanovanje št. 2, v izmeri
99,60 m2, v pritličju stanovanjske hiše v
Kopru, Kvedrova 7, parc. št. 260/2, k.o.
Semedela, ki je last zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 362-585/93 z dne 28. 7. 1993,
sklenjene med prodajalko Občino Koper in
zastaviteljem kot kupcem.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 15. 6. 2001

In 2001/00061 IZ-9241
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2001/00061 z

dne 24. 5. 2001, je bilo stanovanje v bloku
C, v skupni izmeri 75,01 m2, ki se nahaja v
stanovanjski hiši na naslovu Kovorska 29,
Tržič, stoječi na parc. št. 217/1, vl. št. 570,
k.o. Bistrica, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi, na naroku dne 21. 6. 2001 zarublje-
no v korist upnice Republike Slovenije, Mi-
nistrstva za finance, Davčne uprave RS, Dav-
čnega urada Kranj, Izpostava Radovljica, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, zunanji
oddelek v Kranju.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 6. 2001

Z 2001/00029 IZ-8099
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zava-

rovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2001/00029, dne 5. 6. 2001 zarubilo dvo-
sobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanj-
skega objekta Brodarska ulica 8 v Litiji, v
izmeri 61,62 m2, last zastaviteljice Antonije
- Tončke Gruban, stan. Brodarska ulica 8,
Litija, v celoti, v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Wolfova 1, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v viši-
ni 21.710 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan izplačila kredita z obrestmi po obrestni
meri, ki je za čas enega leta od sklenitve
kreditne pogodbe določena na osnovi 12
mesečnega Euribor-ja in 3% letno, kar zna-
ša ob sklenitvi pogodbe 7,45% in zapadlos-
tjo 30. 4. 2006.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 6. 6. 2001

Z 2001/00056 IZ-8566
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zava-

rovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2001/00056 dne 18. 6. 2001 zarubilo
dvoinpolsobno stanovanje št. 3, v I. nad-
stropju stanovanjskega objekta Jerebova uli-
ca 6 v Litiji, v izmeri 64,84 m2, last dolžni-
kov in zastaviteljev Vlada Đukića, stan. Jere-
bova 6, Litija in Saje Đukić, stan. Jerebova
6, Litija, v korist upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje nje-
gove denarne terjatve v višini 9,000.000
SIT, z obrestmi v letni višini TOM + 7,25%,
ki je fiksna za dobo dveh let od podpisa
pogodbe dalje, nato pa v novodogovorjeni
višini in zapadlostjo 30. 6. 2006.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 18. 6. 2001

Z 2001/00825 IZ-8111
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00825, ki ga je dne 5. 6. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju v prvem nadstropju
desno stanovanjskega objekta, v celotni
obračunski površini 55,59 m2, enem parkir-
nem mestu in enem nepokritem parkirnem
prostoru ter vrtu v izmeri 59 m2, kar v naravi
obsega kuhinjo z jedilnico in dnevno sobo v
izmeri 27,20 m2, sobo v izmeri 11,76 m2,
hodnik v izmeri 4,30 m2, kopalnico v izmeri
6,43 m2, kletni prostor št. 2 v kleti stavbe v
izmeri 7,88 m2, idealna 1/4 skupnih pro-
storov v kleti v izmeri 3,93 m2, pokrit parkir-
ni prostor št. 3, nepokrit parkirni prostor št.
8 in vrt v izmeri 59 m2, ki je last dolžnikov,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne po-
godbe št. D2 z dne 30. 3. 2001 sklenjene

s prodajalcem Alterna Intertrade, d.d., Ljub-
ljana, Leskovškova 6, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 685.000 ATS s pp. Stanovanje stoji na
parc. št. 1126/1, travnik v izmeri 1.015 m2,
k.o. Šentvid. Dolžnikoma pripada tudi sola-
stninska pravica na skupnih prostorih, de-
lih, objektih in napravah ter na funkcional-
nem zemljišču objekta, ki služi objektu za
redno rabo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2001

Z 2001/00790 IZ-8118
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00790 z dne 5. 6. 2001,
sta bila stanovanjska celota, ki obsega v
pritličju hiše lasten vhod, vetrolov, dve
shrambi, predsobo in WC v skupni izmeri
11,24 m2, v nadstropju pa še predsobo,
dnevno sobo, kuhinjo, balkon, sobo, kopal-
nico in dve sobi v izmeri 81,47 m2, katera
se nahaja v stanovanjski hiši št. 44 z oznako
A, na naslovu Ljubljana, Suhadolčanova št.
62, stoječe na parc. št. 488/11, k.o. Črnu-
če in garaža št. 44, v izmeri 13,85 m2, ki se
nahaja v pritličnem garažnem nizu s 34 ga-
ražami, stoječem na parc. št. 490/13, k.o.
Črnuče, ki sta last dolžnice do 5/6 in zasta-
vitelja do 1/6, na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene dne 15. 12. 1997 s pro-
dajalcem Bojanom Salmičem iz Ljubljane,
Levstikova ulica 9, z dnem 5. 6. 2001 za-
rubljena v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 66.350
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR za dan izpla-
čila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2001

In 01/00166 IZ-8543
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 28. 2. 2001, opr.
št. In 01/00166, je bil dne 22. 5. 2001
opravljen v korist upnice Metalke stanovanj-
ske storitve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljublja-
na, rubež dvosobnega stanovanja v izmeri
57,46 m2, št. 66, na naslovu Tržaška 121,
Ljubljana, last dolžnice Darinke Šišič, Trža-
ška 121, Ljubljana.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001

In 2000/00004 IZ-8546
In 2000/00209
In 2001/00076

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 9. 11. 2000, opr. št. In 2000/00004,
je bil dne 9. 1. 2001 opravljen v korist
upnice Stanovanjske zadruge Emona,
z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež dvoso-
bnega stanovanja št. 20, Topniška 70, Ljub-
ljana, v izmeri 54,24 m2, last dolžnice Forte
Vesne, Topniška 70, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 3. 5.
2001, opr. št. In 2001/00076, ki se izve-
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de s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod opr.
št. In 2000/00004 na predlog iste upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

In 00/00353 IZ-8552
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 16. 11. 1998,
opr. št. In 98/00673, je bil dne 1. 2.
1999 opravljen v korist upnice Metalke
stanovanjske storitve, d.o.o., Kersnikova
3, Ljubljana, rubež enosobnega stanova-
nja št. 24, na naslovu Puhova 9, Ljublja-
na, last dolžnika.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 29. 3. 2001, opr. št. In 2000/00353,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 98/00673, na predlog iste
upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2001

In 2001/00211 IZ-8553
In 2001/00227

Dne 8. 6. 2001 je bil opravljen v korist
upnice Vele Trgovske družbe, d.d., Ljub-
ljanska c. 65, Domžale, rubež nepremični-
ne, in sicer poslovnega prostora v objektu
trgovsko poslovnega centra Dunajska c. v
Ljubljani, ki se nahaja na območju urejanja
BS 1/6 Brinje in leži na parc. št. 236/1,
249/2, 251/1, 236/16, 236/17, 236/18,
236/20, 236/14, 243/6 in 246/16, vl. št.
758, k.o. Brinje, v skupni izmeri 2.796 m2.
Lokal ima oznako BP 7, ki se nahaja v pritli-
čju objekta B, v izmeri 44,35 m2, last dol-
žnikov Ređepi Nehata in Ređepi Hamdija,
oba Rimska c. 6, Ljubljana, pri čemer dele-
ža nista določena in se šteje kot skupna
lastnina. K navedenem poslovnem prostoru
pripada še skladiščni prostor št. 8 v kleti
objekta C v izmeri 14,22 m2, in leži na istih
parcelnih številkah in istem vložku.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001

Z 2001/00812 IZ-8569
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00812, ki ga je dne 14. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 38, v skupni izmeri 56,23 m2, ki se
nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Vošnjakova 5, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 2320, k.o. Kapucinsko
predmestje ter solastnem deležu skupnih
prostorih, objektih in napravah ter funkcio-
nalnem zemljišču objekta, ki je last dolžni-
ka, na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 1. 2. 2001 s prodajalko Nino
Zupančič, stanujočo Vošnjakova 5, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnice SKB
banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2001

Z 2001/00601 IZ-8570
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00601, ki ga je dne 12. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.

7, v izmeri 41,94 m2, ki se nahaja v Ljublja-
ni, Ziherlova ul. 10, v I. nadstropju, z us-
treznim solastniškim deležem na skupnih
delih, objektih in napravah hiše ter na fun-
kcionalnem zemljišču objekta, ki je last za-
stavitelja na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 24. 5. 1996, sklenjene s proda-
jalcem Tonetom Rupnikom iz Ljubljane, za-
stavna pravica v korist upnice Lesnine
finance, d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001

Z 2001/00752 IZ-8572
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00752, ki ga je dne 14. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
I/2, ki se nahaja v 1. nadstropju, stolpič 1,
na naslovu Cesta 24. junija 31, stoječem na
parc. št. 1094/9, 1094/16 in delno
1094/10, k.o. Črnuče, s solastninsko pra-
vico na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last zastaviteljev, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 10162/16 z dne 4. 12.
2000 in dogovora k tej pogodbi z dne 8.
12. 2000, sklenjenih s prodajalcem Splo-
šnim gradbenim podjetjem Tehnik, d.d.,
Škofja Loka, Stara cesta 2, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2001

Z 2001/00829 IZ-8573
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00829 z dne 14. 6.
2001, sta bila lokal št. 1, v velikosti
73,57 m2, v pritličju in lokal št. 1, v veliko-
sti 41,47 m2, v mezzaninu poslovnega ob-
jekta, stoječega na parc. št. 1796/31 in
1796/32, k.o. Bežigrad, ki ima naslov Že-
lezna c. 16, Ljubljana, ki sta last dolžnika
in zastavitelja Slavka Glamuzine in zastavi-
teljice Suzane Levanič, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
101/003 z dne 12. 11. 1992, med SKB –
Investicijskim podjetjem, d.o.o., Slovenska
c. 56, Ljubljana, kot prodajalcem in Slav-
kom Glamuzino ter Pepico Glamuzina, oba
Trg svobode 30, Trbovlje, kot kupcema ter
darilne pogodbe z dne 13. 12. 2000 med
Pepico Glamuzina kot darovalko in Suzano
Levanič kot obdarjenko, z dnem 14. 6.
2001 zarubljena v korist upnice Kemofar-
macije, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve proti:

– dolžniku Slavku Glamuzini v višini
16,000.000 SIT s pp,

– dolžnikom Meteorju, d.o.o., Pepici
Glamuzina in Slavku Glamuzini, v višini
37.581,75 DEM, v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Banke Slovenije s pp,

– dolžnikom Meteorju, d.o.o., Pepici
Glamuzina in Slavku Glamuzini, v višini
41.408,96 DEM v tolarski protivrednosti po
prodajnem tečaju Banke Slovenije s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2001

Z 2001/00767 IZ-8578
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00767, ki ga je dne 12. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 14, na naslovu Kamnogoriška 39,
Ljubljana, ki se nahaja v 3. nadstropju, v
neto površini 70,82 m2, s kletnim prosto-
rom, skupaj z ustreznim solastniškim dele-
žem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last dolžnika, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 6. 4. 2001, sklenjene
s prodajalcem Ogrinc Francem, Kamnogo-
riška 39, Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 12,160.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001

Z 2001/00308 IZ-8581
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00308 z dne 12. 6. 2001,
so bili trisobno stanovanje in atelje v II., III.
in IV. nad. št. 13, v objektu št. C, v skupni
izmeri 165,06 m2 in parkirno mesto št. 44
– 3. klet / V2 v Ljubljani, v soseski BS 2/1,
Zupančičeva jama, V2, ki stoji na parc. št.
1763/5, 1763/4, 1762/1, k.o. Bežigrad,
ki je last poroka, na podlagi prodajne po-
godbe, sklenjene dne 29. 1. 1997 z SCT
Stanovanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana,
kot prodajalcem, z dnem 12. 6. 2001 za-
rubljeni v korist upnika Julon, d.d., Letališka
15, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 120.000 USD v tolarski protivre-
dnosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

Z 2001/00616 IZ-8582
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00616 z dne 12. 6. 2001,
sta bila stanovanje z oznako št. 1, na Samo-
vi 35 v Ljubljani, v velikosti 43 m2, s sola-
stniškim delom na parc. št. 849/1, vl. št.
814, k.o. Bežigrad ter shramba sosednjega
stanovanja št. 2, vse last dolžnice Suhadolc
Marije, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 17. 6. 1994, sklenjene s prodajal-
cem Mandelj Mihom, Bratov Učakar 98,
Ljubljana, notarsko overjene listine o delitvi
skupnega premoženja in darilne pogodbe z
dne 4. 7. 1995, sklenjene med zakoncema
Suhadolc Marijo in Mitjem, oba Pribinova 2,
Ljubljana, ter na podlagi pogodbe z dne
12. 6. 2001 zarubljena v korist upnice Ban-
ke Domžale, d.d., Domžale, bančne skupi-
ne Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

Z 2001/00623 IZ-8583
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00623 z dne 12. 6. 2001,
so bili poslovni prostori prvega nadstropja
Poslovnega centra Yucca, v izmeri
716,15 m2, s sorazmernim pripadajočim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah poslovnega centra kot celote, pri-
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ročnega skladišča v izmeri 6,60 m2, ki se
nahaja na podestu stopnišča med I. in II.
etažo, s pripadajočim in sorazmernim de-
lom funkcionalnega zemljišča, ki bo v naravi
predstavljal urejeno parkirišče pred stavbo,
urgentne poti in zelenice, pri čemer tem
poslovnim prostorom pripada trajna in iz-
ključna pravica uporabe 20 parkirnih mest
pred stavbo, z dnem 12. 6. 2001 zarubljeni
v korist upnika Volksbank – Ljudska banka,
d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 665.000 EUR
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

Z 2001/00740 IZ-8584
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00740 z dne 12. 6. 2001,
so bili:

– štirisobno stanovanje št. 2, v površini
114,70 m2 in vrt v izmeri 14,40 m2, ki se
nahaja v pritličju stanovanjskega objekta št.
4 v stanovanjski soseski BS 2/1, Zupanči-
čeva jama, stoječega na parc. št. 1794/1,
1794/8, 1794/9, 1794/10, 1975/1 in
1795/2, vse k.o. Bežigrad,

– enako oštevilčena shramba v kleti cit.
stanovanjskega objekta in

– parkirno mesto št. 5/H, v površini
12,40 m2, ki se nahaja v I. etaži – Hribar-
jeva,

s pripadajočimi skupnimi prostori in na-
pravami, ki so last dolžnika in zastaviteljic,
na podlagi prodajne pogodbe št. BS
2/1-211/89 z dne 9. 10. 1989, sklenjene
s prodajalcem SCT, n.sol.o., Ljubljana, ter
dolžnikom in zastaviteljicami kot kupci, z
dnem 12. 6. 2001 zarubljeni v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana,
Wolfova 1, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 50.000 EUR po srednjem tečaju
Banke Slovenije za EUR na dan izplačila
kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 2001

In 2001/00311 IZ-9245
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 18. 12. 2000, opr. št. In
2000/00649, je bil dne 24. 1. 2001
opravljen v korist upnice Metalke stano-
vanjske storitve, d.o.o., Kersnikova 2, Ljub-
ljana, rubež enosobnega stanovanja v izme-
ri 39,07 m2, št. 16, Viška 53 v Ljubljani,
last dolžnika Babič Radenka, Viška 53,
Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 15.
6. 2001, opr. št. In 2001/00311, ki se
izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod
opr. št. In 2000/00649, na predlog istega
upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2001

Z 2001/00792 IZ-9251
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00792, ki ga je dne 12. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
II/4, v prvi etaži, v neto površini 62,97 m2, s
shrambo št. S 22, v neto površini 4,49 m2 z
garažnim mestom v večstanovanjskem ob-

jektu na Steletovi 4, Štepanja vas, Ljublja-
na, vpisanem na parc. št. 352/6, vl. št.
505, k.o. Štepanja vas, ki je last zastavite-
lja, na podlagi prodajne pogodbe št. 008
P/99 ŠV z dne 30. 8. 1999, sklenjene s
prodajalko Slovenske železnice, d.d., Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnice Slo-
venske investicijske banke, d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 150.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001

Z 2001/00810 IZ-9252
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00810, ki ga je dne 12. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št.
P32, ki se nahaja v pritličju TPC Murgle v
Ljubljani, na naslovu Mestni log 55, Ljublja-
na, v izmeri 47,95 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
376/16, 376/70, 373/13, 371/12,
371/4, 365/25, 361/90, 361/137,
361/12 in 361/1, vse k.o. Trnovsko pred-
mestje, ki je last dolžnika, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 51/91 TPC z dne
19. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem
IMOS-Inženiring, p.o., Ljubljana, Linhartova
13, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001

In 2000/00721 IZ-9253
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 15. 3. 2000, opr. št. In 2000/00721,
je bil dne 22. 9. 2000 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve, d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež enosobnega
stanovanja v izmeri 43,90 m2, št. 51, Bebler-
jev trg 8 v Ljubljani, last dolžnika Dolorenzo
Roberta, Beblerjev trg 8, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne
15. 12. 2000, opr. št. In 2000/00721, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 99/00291, na predlog iste-
ga upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00741 IZ-9254
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00741, ki ga je dne 8. 6. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 7, v II. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Prule 3,
Ljubljana, v izmeri 50 m2, s solastninsko
pravico na skupnih delih in napravah stav-
be, stavbišču in funkcionalnem zemljišču ob-
jekta, ki je last dolžnika, na podlagi prodaj-
ne pogodbe z dne 23. 4. 1999, sklenjene s
prodajalko Darjo Bah Koren iz Ljubljane,
zastavna pravica v korist upnice Banke Ce-
lje, d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdi-
nova 4, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 30,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2001

Z 2001/00819 IZ-9255
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00819 z dne 12. 6. 2001,
je bil poslovni prostor št. 29, v II. nadstropju
neto površine 13,96 m2, oziroma bruto po-
vršine 20,19 m2, ki se nahaja v poslovni
stavbi z veznim hodnikom na Carinski coni v
Ljubljani, Letališka 16, na parc. št. 127/193
– poslovna stavba 746 m2 in dvorišče
175 m2, vl. št. 614, k.o. Moste, s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih in napravah stavbe, stavbnega
zemljišča in funkcionalnega zemljišča, ki je
last dolžnika, na podlagi prodajne pogod-
be, sklenjene dne 30. 11. 1994 s prodajal-
cem Blagovnim trgovinskim centrom, Ljub-
ljana, Šmartinska 152, dne 12. 6. 2001
zarubljen v korist upnice SKB banke, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

Z 2001/00890 IZ-9857
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00890, ki ga je dne 27. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih, in sicer
na dveh pisarnah v izmeri 34,85 m2, del
hodnika in WC, skupaj v bruto izmeri
38,29 m2, ki se nahajajo na naslovu Slo-
venčeva 95, Ljubljana, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkci-
onalnem zemljišču, stoječem na parc. št.
17/1, vl. št. 650, k.o. Brinje I, ki je last
dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 16. 4. 2001, aneksa h kupopro-
dajni pogodbi z dne 18. 4. 2001 in aneksa
št. 2 z dne 16. 5. 2001, sklenjenih s proda-
jalcem Kern 90, d.o.o., Pod hribom 55,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 7,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2001

In 2001/00241 IZ-9858
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Ljubljani z dne 29. 3. 2001, opr.
št. In 2001/00241, je bil dne 20. 6. 2001
opravljen v korist upnice Vele, d.d., Trgov-
ska družba Domžale, Ljubljanska c. 65,
Domžale, rubež 1/2 stanovanja na naslovu
Zaloška c. 47 v Ljubljani, v II. nadstropju, št.
stanovanja 3, last dolžnika Đogić Elvirja, Za-
loška 47, Ljubljana, do 1/2.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2001

Z 2001/00860 IZ-9859
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00860, ki ga je dne 27. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 7a, v skupni
izmeri 66,21 m2, s pripadajočo shrambo št.
7a, v 2. nadstropju, v vhodu B3 stanovanj-
ske stavbe na Kolarjevi ul. v Ljubljani, vpisa-
ne na parc. št. 771/2, 771/1, 771/3,
772/1, 770/1, 22/2, 22/3, 770/3, 26/4,
21/4, vl. št. 2732, k.o. Bežigrad, s pripa-
dajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem stavba stoji in funkcionalnem
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zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah, ki je last dolžnika, na podlagi pro-
dajne pogodbe št. B3/7A-595 z dne 5. 3.
2001, sklenjene s prodajalcem LIZ-Inženi-
ring, d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
6,800.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2001

Z 2001/00832 IZ-9870
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00832, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 3 v pritličju objekta
B 23, lokacija MS 4/5 Fužine, ki stoji na
parc. št. 1189/2, 1188/2, 1187/2,
1186/2, 1185/2, 1184/3 in 1087/2, k.o.
Moste, v izmeri 83 m2, na naslovu Pot na
Fužine 49, Ljubljana, ki je last zastavitelja, na
podlagi prodajne pogodbe št. 188/80 z dne
15. 8. 1980, sklenjene s prodajalcem Sta-
ninvest Ljubljana, sodne poravnave, sklenje-
ne pred Temeljnim sodiščem v Ljubljani, Eno-
ta v Ljubljani, dne 13. 12. 1989 pod opr. št.
N 778/88 ter notarsko overjenega dogovo-
ra z dne 7. 4. 1989, zastavna pravica v korist
upnice Poštne banke Slovenije, d.d., Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 11,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00858 IZ-9871
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00858, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v 5.
etaži poslovne zgradbe v Ljubljani, Dunaj-
ska 51, stoječe na parc. št. 1937/2, vl. št.
857, k.o. Bežigrad, v bruto izmeri
145,97 m2, kar v naravi predstavlja severni
del etaže, s pripadajočim delom skupnih
prostorov, delov in naprav kakor tudi sora-
zmerni del stavbišča in funkcionalnega zem-
ljišča, ki je last dolžnika, na podlagi pogod-
be o prodaji nepremičnine z dne 16. 6.
1999, sklenjene s prodajalcem Unitex, d.d.,
Dunajska c. 51, Ljubljana, zastavna pravica
v korist upnice Dolenjske banke, d.d., Sei-
dlova c. 3, Novo mesto, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 10,000.000 SIT in
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00997 IZ-9872
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00997 z dne 22. 6. 2001,
sta bila:

– stanovanje št. 7/D1/lamela 1, na Kot-
nikovi 32 v Ljubljani, v prvem nadstropju, z
neto površino stanovanja 77,82 m2 in pro-
dajno površino v izmeri 75,42 m2, shrambo
št. 7, v izmeri 6,75 m2, kateremu pripada
tudi sorazmeren solastniški delež na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, v
katerem se nahaja in stoji na parc. št. 2842,
2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2853,
2861, 2862, 2863, 2873, 2874, 2875 in
2876, vse k.o. Tabor,

– stanovanje št. 13 v stanovanjski hiši na
Kamnogoriški 51 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 1201/8, pri vl. št. 1739, k.o. Dravlje.
Stanovanje meri 45,54 m2, (oziroma
43,56 m2 po etažnem načrtu) in obsega so-
bo v izmeri 18,43 m2, sobo v izmeri
7,74 m2, hodnik v izmeri 5,55 m2, kopalni-
co v izmeri 3,35 m2, kuhinjo v izmeri 6,35
m2, ložo v izmeri 2,14 m2 in drvarnico v
izmeri 1,98 m2. Stanovanju pripada tudi so-
razmeren solastniški delež na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta, v katerem
se nahaja,

z dnem 22. 6. 2001 zarubljena v korist
upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnici v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,800.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2001

Z 2001/00818 IZ-9873
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00818, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 8, v izmeri
71,28 m2, ki se nahaja v Ljubljani, Pokopali-
ška ul. 2, z ustreznim solastniškim deležem
na skupnih delih, objektih in napravah hiše
ter funkcionalnem zemljišču objekta, ki je
last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 1. 1991, sklenjene s
prodajalcem Zavodom za pokojninsko in in-
validsko zavarovanje RS, Ljubljana, Kolod-
vorska 15, ter aneksa k tej pogodbi z dne
26. 10. 1995, zastavna pravica v korist
upnice Lesnina Finance, d.o.o., Parmova
53, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 9,931.959 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00815 IZ-9874
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00815, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enoinpolsobnem stanova-
nju št. 6, na naslovu Ljubljana, Ul. Metoda
Mikuža 4, v velikosti 36,93 m2, z atrijem v
izmeri 30,81 m2, skupaj s pripadajočo
shrambo in skupnimi prostori, ki je last za-
staviteljice, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 9. 5. 2001, sklenjene s prodajal-
cem Zakrajšek Brankom, Lepi pot 24, Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnice Ban-
ke Domžale, d.d., bančne skupine Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domža-
le, za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00990 IZ-9875
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00990, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. C. I. 14, v
izmeri 42,65 m2, v I. nadstropju objekta C v
Ljubljani-Vič, s pripadajočim parkirnim me-
stom v izmeri 11,07 m2 in shrambe v kleti
objekta v izmeri 6,15 m2, skupaj s solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih

stavbe in napravah ter zemljišču, na kate-
rem stavba stoji, ki je last dolžnice, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 23. 5. 2001,
sklenjene s prodajalcem Gradbenim podje-
tjem Grosuplje, d.d., Emonska 8, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnice Dolenjske
banke, d.d., Seidlova c. 3, Novo mesto, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
8,875.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2000/00963 IZ-9876
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/00963, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 9-10/3-2, v
izmeri 56,85 m2, v nadstropju, shrambe št.
D v kleti, vse v stanovanjski hiši 9, zgrajeni
na parc. št. 1858/15, vpisani pri vl. št.
2564, k.o. Rudnik, s pripadajočim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču, ki pri-
pada navedeni stanovanjski hiši, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 71/00 z dne 18. 2. 2000 in aneksa
št. 1 k tej pogodbi z dne 18. 4. 2000,
sklenjenih z Reality, d.o.o., Kranj, zastavna
pravica v korist upnice Banke Celje, d.d.,
Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 6,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2001

Z 2001/00809 IZ-9877
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00809, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 37/IV, v sku-
pni izmeri 42,73 m2, ki se nahaja na naslo-
vu Bilečanska 5, Ljubljana, v stanovanjski
hiši, vpisani na parc. št. 416 in 418, k.o.
Štepanja vas, ki je last zastaviteljice, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 12/91 z dne 31. 10. 1991,
sklenjene s prodajalko Tovarno dvokoles in
opreme Rog, p.o., Trubarjeva 72, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnice Banke
Domžale, d.d., bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00863 IZ-9879
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00863 z dne 19. 6. 2001,
sta bila:

– trisobno stanovanje št. 38/VI, v veliko-
sti 78,82 m2, v stolpnici, zgrajeni na parc.
št. 1058/1059/a, k.o. Moste, na naslovu
Zaloška 76, Ljubljana, skupaj s pripadajo-
čim kletnim prostorom in souporabo na
skupnih prostorih in napravah na deležih
napram celote, ki je last poroka in plačnika,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 4.
2001 ter

– poslovni prostor – lokal, ki se nahaja v
stanovanjskem – poslovnem objektu v ob-
močju urejanja CO 5/3 Zdravstveni dom –
južni del v Ljubljani, Kotnikova 12, z oznako
lokal L-D, v pritličju navedene stavbe, vključ-
no s kletjo in površino lokala 53,57 m2 ter
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skladiščem v velikosti 37,57 m2 ter parkiri-
ščem, ki je last poroka in plačnika,

z dnem 19. 6. 2001 zarubljena v korist
upnice Vele Trgovske družbe, d.d., Ljub-
ljanska cesta 64, Domžale, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 17,667.488 SIT,
kar znese 160.000 DEM, obračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
4. 5. 2001 s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2001

Z 2001/00766 IZ-9880
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00766 z dne 22. 6. 2001,
je bilo dvosobno stanovanje št. 16, tip A, ki
se nahaja v 3. nadstropju lamele 9, stano-
vanjskega objekta na naslovu Mucherjeva
9, Ljubljana, v skupni izmeri 69,55 m2, sku-
paj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, sto-
ječem na zemljišču parc. št. 1229 in 1230,
vse k.o. Stožice, ki je last dolžnikov, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
10. 4. 2001, sklenjene med prodajalcema
Mileno Kunešević in Cvjetkom Kuneševićem
in dolžnikoma kot kupcema, z dnem 22. 6.
2001 zarubljeno v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 2, za zavarovanje denarne terjatve:

zoper dolžnika Gregorja Bregarja na
podlagi:

– pogodbe o kreditu št. 140-8414/40 z
dne 20. 4. 2001, v višini 735.264 SIT, z
revalorizacijo in obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogod-
be znašala 4% letno in z drugimi pripadki,

– pogodbe o kreditu št. 140-4815/72 z
dne 20. 4. 2001, v višini 4,795.200 SIT, z
revalorizacijo in obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogod-
be znašala 2,5% letno in z drugimi pripadki,

in zoper dolžnico Andrejo Trojner Bre-
gar na podlagi:

– pogodbe o kreditu št. 140-4813/19 z
dne 20. 4. 2001, v višini 2,461.536 SIT, z
revalorizacijo in obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve pogod-
be znašala 4% letno in z drugimi pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2001

Z 2001/00873 IZ-9881
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00873 z dne 22. 6. 2001,
sta bila stanovanje št. B.II.03, v izmeri
47,81 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju ob-
jekta B, na Dunajski cesti 196 v Ljubljani,
ter shramba z označbo 29/II, v izmeri 3,67
m2, v II. kleti objektov A, B, C, D in E, ki sta
last dolžnice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 7. 5. 2001, s solastninsko
pravico na skupnih delih, prostorih in na-
pravah ter pripadajočem zemljišču v dele-
žu, ki je sorazmeren vrednosti lastninskega
deleža dolžnika glede na skupno vrednost
etažne lastnine v celotnem objektu, z dnem
22. 6. 2001 zarubljene v korist upnice SKB
banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp. Navedeni objekt B z
zemljiščem, se skupaj z drugimi objekti v
stanovanjski poslovni soseski BS 4/2 Nove

Stožice A, C, D in E nahaja na naslednjih
parcelah oziroma njihovih delih: parc. št.
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397/1, 398, 399, 400, 401, 402, 403/1,
403/3 in 406, na parc. št. 407 pa bo zuna-
nja ureditev brez objektov, vse k.o. Stožice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2001

Z 2001/00849 IZ-9882
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00849, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v izmeri
51,15 m2, v 9. nadstropju, s pripadajočo
kletjo in ustreznim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter fun-
kcionalnem zemljišču, v večstanovanjski hi-
ši v Ljubljani, na naslovu Poljanski nasip 26,
ki stoji na parc. št. 208, vl. št. 374, k.o.
Poljansko predmestje, ki je last dolžnika do
1/3 in zastaviteljice do 2/3, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 27. 3. 2001,
sklenjene s prodajalcem Ibrahimom Zuka-
novičem, Poljanski nasip 26, Ljubljana, za-
stavna pravica v korist upnice Banke Celje,
d.d., Glavne podružnice Ljubljana, Trdinova
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 6,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00847 IZ-9883
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00847, ki ga je dne 19. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na štirisobnem stanovanju št.
14, v III. nadstropju v Ljubljani, Slovenska c.
9B, v izmeri 123,09 m2, k.o. Gradiško pred-
mestje, s pravico souporabe skupnih delov
stavbe, ki je last zastaviteljice, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 24. 12. 1990 in
aneksa k prodajni pogodbi z dne 12. 2.
1991, sklenjenih s prodajalko Službo dru-
žbenega knjigovodstva v RS, Centrala Ljub-
ljana, Tržaška 16, zastavna pravica v korist
upnice Banke Celje, d.d., Glavna podružni-
ca Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
200.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2001

Z 2001/00903 IZ-9884
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00903, ki ga je dne 22. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 8,
ki se nahaja v poslovnem kompleksu na
naslovu Cesta v Kleče 16, Ljubljana, skupaj
z ustreznim solastniškim deležem na sku-
pnih objektih, delih in napravah ter na stav-
bnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem
na parc. št. 440/5, k.o. Dravlje, ki je last
dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 25. 5. 2001, sklenjene s prodajal-
cema Bregar Hildo in Bregar Stanislavom,
oba Ulica Cirila Kosmača 58, Šmartno pod
Šmarno goro, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 6,600.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2001

Z 2001/00427 IZ-9905
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00427, ki ga je dne 3. 7. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 32, v
III. nadstropju stanovanjske stavbe na na-
slovu Brodarjev trg 14 v Ljubljani (stoječe
na parc. št. 1098, 1093, 1134/3, 1182/2
in 1883/2, k.o. Moste), v skupni izmeri
60,90 m2, s pravico souporabe na skupnih
delih, prostorih in napravah stanovanjske
stavbe, ki je last dolžnika in zastaviteljice,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne po-
godbe, sklenjene dne 4. 7. 2000 s proda-
jalcem Krajnc Ivanom, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, ter s prepovedjo odtujitve in obre-
menitve navedene nepremičnine v korist
upnice, zastavna pravica v korist upnice Slo-
venske investicijske banke, d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 1,550.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2001

Z 2001/00867 IZ-9906
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00867, ki ga je dne 29. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritli-
čju objekta D, označenega s št. I, med osjo
1-4 in osjo D in E, v izmeri 150,04 m2, ki je
del 9 objektov malega gospodarstva, zgra-
jenih na zemljiščih s parc. št. 2116/11,
2116/12, 2116/13, 2116/14, 2116/15
ter 2116/16 in parc. št. 2116/5, 2116/6,
2116/7, 2116/8 ter 2116/9, vse k.o. Vič,
zgrajenih v območju urejanja VP 6/1 (VP 4)
Plutal – območje MGS ob Cesti v Gorico pri
Dolgem mostu v Ljubljani, ki je last dolžni-
ka, na podlagi prodajne pogodbe št.
29/90-IG/6 z dne 13. 3. 1990, sklenjene
s prodajalcem Gradbenim podjetjem Gro-
suplje, p.o., Grosuplje, Taborska cesta 13,
ter rubežem na poslovnem prostoru v izmeri
150 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju objek-
ta št. 7 (interna oznaka objekt D), ki se
nahaja v coni objektov malega gospodar-
stva VP6/1 (VP4) Plutal, Cesta v Gorice 42,
ter leži na delu parc. št. 2116/14, 2116/15
ter 2116/16, k.o. Vič, med osjo D-E, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 12. 3. 2001, sklenjene s pro-
dajalcem Agrokor, d.o.o., Ljubljana, Cesta
v Gorice 44, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 24,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2001

In 2000/00463 IZ-9908
In 2001/00092

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 15. 12. 2000, opr. št. In
2000/00463, je bil dne 22. 5. 2001 oprav-
ljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona, z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, rubež
sobe, št. 419, v IV. nadstropju, Zakotnikova
1, Ljubljana, v izmeri 9 m2, last dolžnice
Kamber Senadije, Zakotnikova 1, Ljubljana.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom z dne 3.
5. 2001, opr. št. In 2001/00092, ki se
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izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod
opr. št. In 2000/00463 na predlog istega
upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

Z 2001/00326 IZ-8536
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00326 z dne
13. 6. 2001, je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju št. 61, ki se nahaja v sta-
novanjski hiši v Mariboru, Ljubljanska 102,
v izmeri 59,19 m2, ki stoji na parceli št.
1658, k.o. Tabor in je last dolžnice oziroma
zastaviteljice Marije Bezjak do celote, na
podlagi originalne kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 3. 2001, zastavna pravica v korist
upnice Probanke, d.d., Gosposka 23, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 1,850.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 6. 2001

Z 2001/00511 IZ-8538
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV
425/2001 z dne 30. 5. 2001, s sklepom o
zavarovanju opr. št. Z 2001/00511 z dne
14. 6. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobne-
ga stanovanja z oznako S2.2.07, v izmeri
56,49 m2, v II. nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z oznako 35, v izmeri
2,94 m2 v drugi podzemni kletni etaži ter 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 zastaviteljev, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
183 z dne 18. 5. 2001, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v
višini 6,850.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2001

Z 2001/00423 IZ-8541
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Brede Horvat iz Maribora št. SV
484/01 z dne 14. 5. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00423, dne 23. 5. 2001 opravilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemlji-
ško knjigo, poslovnega prostora št. 1, ki
obsega prostore v pritličju v izmeri 22,56 m2

in prostore v kleti v izmeri 22,56 m2 ter
poslovnega prostora št. 2, ki obsega pro-
store v pritličju v izmeri 22,56 m2 in prosto-
re v kleti v izmeri 22,56 m2, kar vse se
nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu
“C” v Račah, Ljubljanska c. 16, zgrajenem
na parc. št. 2540/1, pripisani k vl. št. 1869,
k.o. Rače, oboje last dolžnice Danice Klam-
pfer, na podlagi prodajnih pogodb z dne

27. 12. 2000 in z dne 3. 1. 2001, sklenje-
nih s prodajalcem Sortima, d.o.o., Maribor,
v zavarovanje denarne terjatve upnice Poš-
tne banke, d.d., Vita Kraigherja 5, Maribor,
v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2001

Z 2001/00512 IZ-8544
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 420/2001 z dne 29. 5. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00512 z dne 13. 6. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, stanovanja št. 5, tip D, v lameli
C, II. nadstropje, v izmeri 75,5 m2 in balko-
na v izmeri 9,8 m2, kar skupaj znaša
85,3 m2, s pripadajočim shrambnim bok-
som št. C5 v izmeir 4,8 m2, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih in napra-
vah objekta, na zemljišču na katerem objekt
stoji in funkcionalnem zemljišču poslovno
stanovanjskega objekta Radvanje I. v Mari-
boru, ob Pohorski ulici, ki stoji na parcelah
št. 1066, 1067/1, 1067/2 in 1068/1, k.o.
Zgornje Radvanje, ki je last dolžnice-zasta-
viteljice Majde Fajt, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 53/01 z dne 8. 5. 2001, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, v višini 6,165.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 6. 2001

Riz 230/99 IZ-8557
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 230/99 z dne 27. 5.
1999, je bila ustanovljena zastavna pravi-
ca na enosobnem stanovanju št. 109, v IV.
nadstropju, v velikosti 36,55 m2 s kletno
shrambo št. 109, v velikosti 2 m2, v objek-
tu Gregorčičeva, Gregorčičeva 15, k.o.
Maribor-Grad, ki je v izključni lasti dolžnice
in zastaviteljice Bernarde Stoper por. Man-
dres, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 113/85 z dne 18. 12. 1985,
v korist upnice Krekove banke, d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 3,000.000 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2001

Riz 507/99 IZ-8565
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 507/99 z dne 29.
10. 1999, je bila nepremičnina, lokal št.
C6, v izmeri 51,50 m2, v kleti C, trakta
trgovsko-stanovanjskega objekta v Kamni-
ci, Cesta v Rošpoh 22, ki stoji na parc. št.
9/7, 9/10, 9/9, 3/12 in 3/11, vse k.o.
Kamnica, ki je last Toplak-Senčar Marine
do celote, na podlagi prodajne pogodbe,
št. LC 6/94 z dne 28. 11. 1994, z dnem
29. 10. 1999 zarubljena v korist upnice
Nove kreditne banke, d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 6,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 1999

Z 2001/00544 IZ-9237
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obli-
ki neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribo-
ra, opr. št. SV 587/2001 z dne 15. 6.
2001, s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00544 z dne 22. 6. 2001 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, in obsega dvosobno stano-
vanje št. 3, v I. nadstropju večstanovanj-
ske hiše v Mariboru, Maistrova ul. 4, v
skupni izmeri 76,16 m2, od tega pripada-
joči kletni prostor-shramba v izmeri 3 m2,
skupaj s pripadajočim delom zemljišča,
na katerem stoji stavba, funkcionalnega
zemljišča ter skupnih prostorov delov in
naprav stavbe, ki služijo stavbi kot celoti,
zgrajeni na parc. št. 912, pripisani pri vl.
št. 69, k.o. Maribor-grad, ki je last dolžni-
ka, Stojana Potrča, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 7. 2. 2001, v korist upni-
ce Nove kreditne banke Maribor, d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
9,950.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 6. 2001

Z 2001/00568 IZ-9860
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča

v Mariboru, opr. št. Z 2001/00568 z dne
27. 6. 2001, je bila ustanovljena na zaho-
dnem delu poslovnega objekta z oznako
“D” na Cesti XIV. divizije 75 v Mariboru, v
skupni izmeri 162,07 m2, zgrajenega na
parc. št. 2105/1, pripisani k zk. vl. št.
2185, k.o. Pobrežje in ga v naravi pred-
stavljajo poslovni prostori v kleti zahodne-
ga dela objekta v izmeri 113,08 m2 in v
pritličju zahodnega dela objekta v izmeri
48,99 m2 in je v lasti zastavnika Rolanda
Vrecla do celote, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 488/2-01-D z dne 18. 4.
2001, zastavna pravica v korist upnice
Poštne banke Slovenije, d.d., Ul. Vita Kra-
igherja 5, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 25,000.000 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 2001

Z 2001/00536 IZ-9861
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivih notarskih zapisov no-
tarja Friderika Bukoviča iz Maribora št. SV
587/2000 z dne 7. 7. 2000 in št. SV
486/2001 z dne 15. 6. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00536, dne 21. 6. 2001 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, poslovnega prostora št. 314, v
izmeri 14,66 m2, ki se nahaja v tretjem nad-
stropju poslovne stavbe na Partizanski 3–5
v Mariboru, stoječe na parc. št. 1198/1,
pripisani k vl. št. 1062, k.o. Maribor Grad,
last zastaviteljice Nade Razboršek, na pod-
lagi menjalne pogodbe, sklenjene s sopo-
godbeno stranko Alojzijo Mavrič, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnice Nove kredit-
ne banke, d.d., Maribor, v višini 7,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2001
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Z 2001/00505 IZ-9863
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvšljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 302/2001 z dne 13. 4. 2001, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00505 z dne 12. 6. 2001, odredilo
rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zemlji-
ško knjigo, štirisobnega stanovanja št.
E-103, v izmeri 114,08 m2, ki se nahaja v I.
etaži ter garaž št. K3-GB-130 v izmeri
12,50 m2 in št. K3-GB-131, v izmeri
12,50 m2, ki se nahajata v tretji garažni eta-
ži poslovno-stanovanjskega objekta Dravske
terase, stoječega na parc. št. 1978, 1979,
1983/1, 1983/3, 1984 in 1982/4, v k.o.
Koroška vrata, last dolžnika Gradis, biro za
projektiranje, d.o.o., Maribor, na podlagi
prodajnih pogodb, št. 603/2000 z dne
13. 11. 2000 in št. 80/2001 z dne 9. 3.
2001, sklenjenih s prodajalcem Granit,
d.d., Slovenska Bistrica, v zavarovanje de-
narne terjatve upnice Nove kreditne banke
Maribor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v
višini 25,000.000 SIT s pp in
5,000.000SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2001

Z 2001/00533 IZ-9864
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivih notarskih zapisov no-
tarja Friderika Bukoviča iz Maribora št. SV
385/2000 z dne 17. 5. 2000 in št. SV
476/2001 z dne 13. 6. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00533 z dne 21. 6. 2001, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, dvosobnega stanovanja št. 6, v
izmeri 56,76 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Vrbanska 6, s pripadajočim kletnim prosto-
rom (shrambo) in s pripadajočim delom fun-
kcionalnega zemljišča ter skupnih prosto-
rov, delov in naprav stavbe (ležeče v k.o.
Koroška vrata), last dolžnika Željka Bogda-
noviča, na podlagi prodajne pogodbe, skle-
njene s prodajalcem Milanom Vreznerjem, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
kreditne banke, d.d., Maribor, v višini
3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2001

Z 2001/00574 IZ-9913
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00574 z dne
4. 7. 2001 je bila ustanovljena na poslovnih
prostorih, ki se nahajajo v II. nadstropju po-
slovne stavbe v Strossmayerjevi 26 v Mari-
boru in so sestavljeni iz pisarne št. 7, v
velikosti 14,04 m2 in pisarne št. 8, velikosti
29,56 m2, s pripadajočimi skupnimi prosto-
ri v velikosti 14,19 m2 oziroma skupne veli-
kosti 57,79 m2, stoječe na parcelah št.
1468/1, 1466/2, 1469/2, 1466/1,
1467, 14747/1, 1474/2, 1474/4 in
1469/3, k.o. Maribor-Grad, na podlagi ori-
ginalne kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3.
2001, last dolžnika oziroma zastavitelja, iz-
vršitelja Josipa Mačka do celote, zastavna
pravica v korist upnice A Banke, d.d., Ljub-

ljana, Glavna podružnica Maribor, Cankar-
jeva 6/b, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 7. 2001

Z 53/2001 IZ-8117
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 53/2001-3, ki ga je dne 7. 6. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 10, v stanovanjski
hiši št. 37/c v Lendavski ulici v Murski Sobo-
ti, v skupni izmeri 56,32 m2, s solastniškim
deležem na skupnih prostorih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjske-
ga objekta, ki je last dolžnikov na podlagi
kupne pogodbe št. 388/93 z dne 22. 5.
2001, sklenjenim s prodajalcem Mura d.d.
Murska Sobota, zastavna pravica v korist
upnika Volksbank Sudburgenland, registrier-
te Genossenschaft mit beschrankter Haftung,
7400 Oberwart, Avstrija, za zavarovnje de-
narne terjatve v višini 66.500 EUR, kar zna-
ša v tolarski protivrednosti na dan 31. 5. 5.
2001 znesek 14,364.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 6. 2001

Z 52/2001 IZ-8119
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 52/2001-3, ki ga je dne 7. 6. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila usta-
novljena na stanovanju v pritličju objekta tri z
oznako 202, skupne površine 27,30 m2, ki
se nahaja v kompleksu HVMT v Moravskih
Toplicah, ki leži na parc. št. 3055, 3056,
3057, 3073/1 in 3074/1, k.o. Moravske
Toplice, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 002/01-PU/K z dne
19. 3. 2001, sklenjene s prodjalcem Poči-
tek-Užitek d.o.o. Moravske Toplice, zastav-
na pravica v korist upnika Karntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 490.000 ATS, kar znaša
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan izdaje sklepa znesek
7,720.489 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 6. 2001

Z 49/2001 IZ-9242
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 49/2001-3, ki ga je dne 14. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena apartmaju v turističnem na-
selju “Prekmurska vas” v Moravskih Topli-
cah, in sicer apartmaju št. 4, tip Tulpika, v
velikosti 44,28 m2, od tega 40,06 m2 bival-
ne površine, 12,85 m2 terase in 2,23 m2

pokritega vhoda ter apartmaju št. 4, tip Son-
čnica, v velikosti 55,56 m2, od tega 43,20 m2

bivalne površine, 9,83 m2 terase in 2,23 m2

pokritega vhoda, ki sta last dolžnice do celo-
te, na podlagi kupoprodajne pogodbe, skle-
njene dne 10. 4. 2001 s prodajalcem Splo-
šnim gradbenim podjetjem Slovenija ceste
Tehnika Obnova d.d. Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Podružnice Slovenska Bistri-
ca, Titova 55, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 30,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 6. 2001

Z 55/2001 IZ-9866
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 55/2001-3, ki ga je dne 27. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanjski hiši v Mur-
ski Soboti, Slovenska ulica 5, v drugem
nadstropju te hiše, v skupni izmeri
52,67 m2, ki stoji na parc. št. 331, vpisana
v vl. št. 2670 k.o. Murska Sobota, s sola-
stniškim deležem na skupnih prostorkih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču
stanovanjske hiše, ki je last dolžnikov, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
21. 5. 2001, sklenjene s prodajalcem Ku-
zmič Avgustom iz Murske Sobote Sloven-
ska 5, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmar-
tinska 140, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15.400 EUR, kar znaša v tolarski
protivrednosti po srednjem teaju Banke Slo-
venije na dan 11. 6. 2001 znesek
3,339.605 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 6. 2001

Z 56/2001 IZ-9867
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 56/2001-3, ki ga je dne 27. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na enoinpolsobnem stano-
vanju v stanovanjski hiši v Murski Soboti,
Kocljeva 2, stanovanje št. 18, v 5. nadstro-
pju, v skupni izmeri 48,34 m2, ki stoji na
parc. št. 1008/4, k.o. Murska Sobota, ki je
last dolžnikov, vsakega do 1/2 na podlagi
prodajne pogodbe z dne 12. 4. 2001, skle-
njene s prodajalcem Kučan Janezom iz Mur-
ske Sobote, Temlinova 8, zastavna pravica
v korist upnice Banke Bawag, Podružnice
Graz, Republika Avstrija, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 499.498,89 ATS, kar
znaša v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 12. 6. 2001
znesek 7,880.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 6. 2001

Z 59/2001 IZ-8562
Na podlagi sklepa opr. št. Z 59/2001, ki

ga je dne 7. 6. 2001 izdalo Okrajno sodišče
v Novi Gorici, je bila ustanovljena na triinpol-
sobnem stanovanju št. 29, z oznako 15/c, ki
se nahaja v mansardi stanovanjskega objek-
ta SB3, stoječega na delu parc. št. 147/54,
parc. št. 127, parc. št. 128, parc. št. 129 in
parc. št. 130, k.o. Nova Gorica, v izmeri
94,71 m2, s podstrešjem v izmeri 11,34 m2,
s pripadajočo shrambo z ozako S 15C, v
izmeri 6,55 m2, v kletni etaži objekta SB3 ter
s parkirnim mestom št. 29, v kletni etaži par-
kirne hiše PH7, stoječe na parc. št.
147/136, k.o. Nova Gorica, ki sta ga dolžnik
Marko Vudrag, Nova Gorica, XXX. divizije
3/b in zastaviteljica Ljuba Šibav Vudrag, na-
slov isti, pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 401001 z dne 31. 1. 2001,
sklenjene s prodajalcem Gorica, SGP d.d.
Nova Gorica, last dolžnika in zastavitelja, vsa-
kega do 1/2, zastavna pravica v korist upni-
ce Volksbank Ljudska banka, d.d. Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 6. 2001
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Z 2001/00088 IZ-9240
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve, opr. št. Z
2001/00088 z dne 22. 5. 2001, je na
stanovanju št. 9 z identifikacijsko št.
00300/005 v četrti etaži stanovanjske stav-
be Šegova ul. 4 v Novem mestu, ki stoji na
parc. št. 1038/5 vpisani pri vl. št. 808/k.o.
Šmihel pri Novem mestu, v izmeri 74,16 m2

in pripadajočem pomožnem prostoru – klet
oziroma drvarnica z identifikacijsko št.
00300/006 v izmeri 3,06 m2 in solastni-
škem deležu na skupnih prostorih, delih in
napravah stavbe, kakor tudi na funkcional-
nem zemljišču, ki je last dolžnice Natalije
Tomović, roj. 28. 12. 1969, Novo mesto,
Šegova ul. št. 6, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 13. 11. 2000, in aneksa k
prodajni pogodbi z dne 13. 11. 2000 z dne
7. 3. 2001, sklenjene s prodajalcema  Bo-
risem Šepetavcem roj. 10. 4. 1953, Novo
mesto, Šegova ul. 4 in Ireno Šepetavec,
roj. 1. 10. 1954, Novo mesto, Šegova ul.
4, z rubežem pridobljena zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, za znesek 350.000 ATS, v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije s pp, razvidnimi iz cit. sklepa o
zavarovanju proti dolžnici Nataliji Tomović,
Šegova ul. 4, Novo mesto.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 5. 2001

Z 2001/00142 IZ-9919
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve upnice Dolenj-
ske banke d.d. Novo mesto, proti dolžniku
Bar Smrečnikova, Ana Bruner s.p., Smreč-
nikova 20, Novo mesto z dne 26. 6. 2001,
opr. št. Z 2001/00142 je na:

– enosobnem stanovanju v 4. nadstro-
pju stanovanjskega bloka v Novem mestu,
Šegova ul. 10, v obsegu 44,10 m2, ki ga je
zastaviteljica Ana Bruner pridobila po kupo-
prodajni pogodbi št. 362-352/91 z dne
11. 11. 1991 in

– stanovanju št. 5 v prvem nadstropju
stanovanjskega bloka v Novem mestu, Še-
gova ul. 12, v obsegu 35,40 m2, ki ga je
pridobil zastavitelj Sebastian Bruner na pod-
lagi izročilne pogodbe z dne 15. 1. 1992, v
povezavi s kupoprodajno pogodbo št.
362-356/91 z dne 18. 11. 1991,

z rubežem pridobljena zastavna pravica
v korist upnice Dolenjske banke d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 3,  za znesek 4,000.000
SIT, razvidnimi iz cit. sklepa o zavarovanju
proti dolžniku Bar Smrečnikova, Ana Bruner
s.p., Smrečnikova 20, Novo mesto.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 6. 2001

Z 2000/00082 IZ-9920
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve upnice Dolenj-
ske banke d.d. Novo mesto, proti dolžnici
Avtošoli Alfa-R, Rajšelj Alojz s.p., Ivanja vas
26, Mirna Peč, opr. št. Z 2000/00082 z
dne 26. 6. 2001, je na poslovnem prostoru
št. PL. 4 v 3. etaži objekta Trgovsko poslov-
nega centra Notranji trg Bršljin v Novem
mestu, Ljubljanska cesta 26, in pripadajo-
čem solastninskem deležu na skupnih delih

in napravah stavbe, ki je last dolžnika Raj-
šelj Alojzija s.p. Avtošola Alfa-R, Ivanja vas
26, Mirna peč, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 30-40-2000 z dne 11. 2.
2000, sklenjene s prodajalcem Real, stori-
tve financiranja, svetovanja in trženja d.o.o.
Novo mesto, Kočevarjeva 2, Novo mesto, z
rubežem pridobljena zastavna pravica v ko-
rist upnice Dolenjske banke, d.d., Novo me-
sto, Seidlova c. 3, za znesek 4,000.000
SIT s pp, razvidnimi iz cit. sklepa o zavaro-
vanju proti dolžniku Avtošola Alfa-R, Rajšelj
Alojzij s.p., Ivanja vas 26, Mirna peč.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 6. 2001

Z 2001/00078 IZ-8564
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00078, ki ga je dne 13. 6. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Piranu, je bila
ustanovljena in prepovedjo odtujitve in
obremenitve ter zaznambo izvršljivosti ter-
jatve na nevknjiženi nepremičnini, in sicer
v naravi na kabelsko distribucijskem siste-
mu v Izoli in Sežani, s pripadajočo glavno
sprejemno postajo v Sežani, Tankovska 4,
ki obratujeta na podlagi uporabnih dovo-
ljenj Upravne enote Sežana, št.
35106-35/00-158-1402 z dne 2. 8. 2000
in uporabnega dovoljenja Upravne enote
Izola, št. 351-75-00-1/U-00/39 z dne
28. 7. 2000 ter dovoljenja za opravljanje
tržnih telekomunikacijskih storitev, izdane-
ga s strani RS, Ministrstva za promet in
zveze, Uprave RS za telekomunikacije, št.
330-032/99-021 z dne 4. 8. 2000 in do-
polnitve z dne 20. 11. 2000, št.
330-032/99-027 s tem, da poteka kabel-
sko distribucijski sistem oziroma napeljava
v Izoli od glavne omarice na Kristanovem
trgu št. 1, po Kristanovem trgu, Ljubljanski
in Koprski ulici s stranskimi ulicami, Bazo-
viški ulici, Cankarjevem drevoredu in Ulici
Oktobrske revolucije, s pripadajočimi oma-
ricami, ki so specificirane z naslovom me-
sta, kjer so montirane in so navedene na
prilogi št. 1, ki je priloga sporazuma in v
Sežani na območju Partizanske ulice do
Gradišča 18, po Ulici Mare Husove ter po
Cesti na Lenivec s pripadajočimi omarica-
mi, ki so specificirane z naslovom mesta,
kjer so montirane in so navedene na prilogi
št. 2, ki je priloga sporazuma, ki je last
zastavnega dolžnika Elta, Proizvodnja, pro-
daja in montaža hladilne tehnike in avtoma-
tike d.o.o., Izola, Premrlova 1, Izola, za-
stavna pravica v korist upnice Banke Ko-
per d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višii 150.000 DEM
s pp.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 6. 2001

Z 18/2001 IZ-8102
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici Z 18/2001 z dne 16. 2. 2001 so
bile premičnine:

1. osnovna sredstva, katerih knjižna vre-
dnost trenutno znaša 54,706.236 SIT, ki
so navedena v seznamu osnovnih sredtev
pod naslednjimi inventurnimi številkami:

– inv. št. 538, robot v vrednosti
5,118.372 SIT,

– inv. št. 545, transportni trak v vrendo-
sti 457.831 SIT,

– inv. št. 550, transporter v vrednosti
381.444 SIT,

– inv. št. 555, stroj za pranje orodja v
vrednosti 456.499 SIT,

– inv. št. 622, snežna freza v vrednosti
499.578 SIT,

– inv. št. 711, žerjav v vrednosti
2,402.965 SIT,

– inv. št. 712, računalnik v vrednosti
315.277 SIT,

– inv. št. 713, transporter v vrednosti
303.187 SIT,

– inv. št. 715, primež v vrednosti 95.400
SIT,

– inv. št. 716, spenjala v vrednosti
30.740 IST,

– inv. št. 717, žaga v vrednosti 477.000
SIT,

– inv. št. 718, primež v vrednosti
325.000 SIT,

– inv. št. 720, monitor v vrednosti
279.109 SIT,

– inv. št. 511, erodizni stroj v vrednosti
3,000.587 SIT,

– inv. št. 513, hidravlična preša v vred-
nosti 750.147 SIT,

– inv. št. 523, mlin v vrednosti 695.778
SIT,

– inv. št. 524, mlin v vrednosti 695.778
SIT,

– inv. št. 366, stroj KM 50/190 v vre-
dnosti 7,102.500 SIT,

– inv. št. 367, stroj KM 65/220 v vre-
dnosti 9,272.361 SIT,

– inv. št. 521, stroj KM 120/390 v vre-
dnosti 12,879.578 SIT,

– inv. št. 368, viličar v vrednosti
139.887 SIT,

– inv. št. 514, stroj KM 50/135 v vre-
dnosti 6,721.186 SIT,

– inv. št. 719, računalnik v vrednosti
536.021 SIT,

– inv. št. 743, računalnik v vrednosti
434.061 SIT in

– inv. št. 744, sušilec v vrednosti
1,336.000 SIT;

2. stroj Okuma MK 45 VAE-630 1002,
katerega vrednost znaša po kupoprodajni
pogodbi z dne 4. 12. 2000 266.000 DEM;

3. stroj 050 214-51 Alpha 1 iA-5 Ach-
sen/AWF, katerega vrednost znaša po ku-
poprodajni pogodbi 225.000 DEM;

ki so v lasti dolžnika in zastavitelja Tec-
hnoplast d.o.o., Za potkom 7B, Bled, za-
rubljene v korist upnice SKB Banke, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje nje-
gove denarne terjatve v višini 491.000
DEM, s končnim rokom vračila kredita
20. 12. 2005, s pogodbeno obrestno me-
ro 6 mesečni Euribor za DEM + 2,30%
p.a., ki je fiksna, ter z ostalimi pogoji, raz-
vidnimi iz zgoraj navedenega notarskega
zapisa in pogodbe o dolgoročnem deviz-
nem kreditu domači pravni osebi št.
071706 - 005 z dne 20. 12. 2000.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 6. 2001

Z 2001/00112 IZ-8100
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00112, ki ga je dne 4. 6. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 23, v 3. nadstro-
pju stanovanjske zgradbe Novi log 13, Hra-
stnik (zgradba na parceli št. 801, vl. št.
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360, k.o. Hrastnik), ki je last dolžnika Mak
Jožefa s.p., Novi log 13, Hrastnik, zastavna
pravica v korist upnice Republike Slovenije,
Ministrstva za finance, Davčne uprave Re-
publike Slovenije, Davčnega urada Hrastnik,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
777.426,40 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 6. 2001

In 40/00 IZ-9914

V zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v
Velenju z dne 15. 4. 2001, opr. št. In 40/00
se opravi rubež nepremičnin, to je poslov-
nega lokala v pritličju objekta C1 v Velenju,
Šalek II, v skupni izmeri 24,23 m2, ki se
nahaja v stanovanjsko-poslovnemu objektu
Velenje, Kardeljev trg 11, ki stoji na parc.
št. 2429 in parc. št. 2430, obe k.o. Vele-
nje, katerih lastnika sta dolžnika Ivana Rožič
in Franjo Rožič, vsak do 1/2.

Rubež te nepremičnine - poslovnega
prostora ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice v korist upnice Sonje Kukovec.

Dolžnikoma je prepovedano razpolagati
z zarubljeno nepremičnino, to je z navede-
nim poslovnim prostorom pod pretjo kazen-
ske odgovornosti.

Ta zapisnik o rubežu se razglasi tudi na
oglasni deski sodišča.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 23. 5. 2001

Z 2001/00053 IZ-8133

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00053, ki ga je dne 23. 4. 2001
izdalo Okrajno sodišče na Vrhniki, je bila
ustanovljena zastavna pravica na nepremič-
nini v lasti dolžnika in zastaviteljice, s popi-
som (rubežem) te nepremične, ki še ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer na stanova-
nju, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega
bloka, na naslovu Pavšičeva 28, Logatec,
v skupni izmeri 59,23 m2, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stočejem na
zemljišču parc. št. 1561/2, vpisani v vl. št.
1240, k.o. Brod–Blekova vas, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, ki je
last dolžnika Lorbek Allena, Zelena pot 8,
Logatec in zastaviteljice Močnik Vesne, Pi-
onirska cesta 12, Verd, Vrhnika, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,930.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 7. 6. 2001

Z 2001/00021 IZ-9248

Na podlagi sporazuma strank v nepo-
sredno izvršljivem notarskem zapisu no-
tarke Nevenke Tory iz Ljubljane, opr. št.
SV 235/01 z dne 23. 3. 2001, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Po-
sojilnice - Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče,
reg. zadruga z.o.j., 9072 Lud-
mannsdorf/Bilčovs 33a, Avstrija, ki jo za-
stopa odv. Andrej Toš iz Ljubljane, do dol-
žnikov Ivana Povšeta in Vesne Povše, oba
stan. Čopova 5, Žalec, v višini

Amortizacije

N 220/2000 AM-9944
Na predlog predlagateljice A Banke d.d.

Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana, ki jo za-
stopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane,
se uvaja amortizacija spodaj navedenih vre-
dnostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imet-
nik teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni
po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zako-
nite pravice. Po poteku tega roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.

3 delnice A Banke d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, št. delnice od 0011469
do 0011471.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2001

N 226/2000 AM-9945
Na predlog predlagateljice A Banke d.d.

Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana, ki jo za-
stopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane,
se uvaja amortizacija spodaj navedenih vre-
dnostnih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imet-
nik teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni
po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zako-
nite pravice. Po poteku tega roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.

14 delnic A Banke d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija AA, št. delnice od 0003364
do 0003377.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2001

N 212/2000 AM-9946
Na predlog predlagateljice A Banke d.d.

Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana, ki jo za-
stopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane,
se uvaja amortizacija spodaj navedenega
vrednostnega papirja, ki naj bi se izgubil.
Imetnik tega papirja se poziva, da v roku 60
dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po poteku tega roka se
bo štelo, da je vrednostni papir izgubil svojo
pravno veljavnost.

1 delnica A Banke d.d., Slovenska 58,
Ljubljana, serija BC, št. delnice 0001222.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2001

110.000 ATS, s pogodbenimi obrestmi v
višini 10% in zamudnimi obrestmi v višini
15%, z rokom vračila do 31. 3. 2005, s
stroški in drugimi pogoji, razvidnimi iz cit.
notarskega zapisa s prilogami, v korist
upnice dovoli in opravi rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer stanovanje št. 5 v pritličju stan. hiše
na Čopovi 5, Žalec, ki stoji na parc. št.
182/6, vl. št. 1471, k.o. Gotovlje in ob-
sega 58,97 m2, katerega lastnika sta dol-
žnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 23/93 z dne 18.
2. 1993, overjene pri tuk. sodišču, dne
15. 9. 1993, pod OV št. I 1890/93.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 25. 4. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 317/2000 SR-9897
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni

zadevi tožeče stranke Bašuljević Senije,
Kvedrova 5, Ljubljana, ki jo zastopa odvet-
niška družba Košorok - Mazi in ostali iz Ljub-
ljane, zoper toženo stranko Bašuljević En-
verja, 199 - Kent W, 00-D-B.L.V.D. Brick,
New York, ZDA, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve otrok in plačevanja preživ-
nine, dne 12. 6. 2001 sklenilo:

Na podlagi 4. točke 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (Uradni list RS, št.
26/99) se toženi stranki Bašuljević Enverju
postavlja začasni zastopnik, odvetnik Tomaž
Čad iz Ljubljane.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P
317/2000-IV, dokler tožena stranka ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2001

In 00/00069 SR-9262
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

izvršilni zadevi opr. št. In 00/00069, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
v zadevi upnice Republike Slovenije, ki jo
zastopa Držbano pravobranilstvo Ljubljana,
Oddelek v Novem mestu, zoper dolžnika
Sadrija Zogaja, nazadnje stanujočega Go-
renje Sušice 39, Uršna sela, sedaj nezna-
nega bivališča, zaradi izterjave zneska
7,753.178 SIT s pp, zaradi nemožnosti vro-
čitve sodnih pisanj dolžniku Sadriju Zogaju
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika
Boruta Škerlja iz Novega mesta, Vrhovčeva
ulica 1.

Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 6. 2001

In 00/00078 SR-9268
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

izvršilni zadevi opr. št. In 00/00078, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
v zadevi upnice Republike Slovenije, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana,
Oddelek v Novem mestu, zoper dolžnika
Hasana Halilovića, nazadnje stanujočega
Zalog 4, Novo mesto, sedaj neznanega bi-
vališča, zaradi zavarovanja upnikove terja-
tve v znesku 197.861,60 SIT s pp, zaradi
nemožnosti vročitve sodnih pisanj dolžniku
Hasanu Haliloviću postavilo začasno zasto-
pnico, odvetnico Vesno Bajec iz Novega
mesta, Glavni trg 10/1.

Začasna zastopnica bo zastopala intere-
se dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej, do-
kler se ne ugotovi njegovo prebivališče ozi-
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roma dokler dolžnik ali njegov pooblašče-
nec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 6. 2001

Sodni register

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 10728/2001 Rg-9936
Okrožno sodišče v Ljubljani je na pre-

dlog Rankom, podjetje za inženiring, po-
sredovanje, storitve in trgovino d.o.o., Pod-
skrajnik 34, Cerknica, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Rankom, podje-
tje za inženiring, posredovanje, storitve in
trgovino d.o.o., Podskrajnik 34, Cerknica,
objavlja sklep:

Rankom, podjetje za inženiring, po-
sredovanje, storitve in trgovino d.o.o.,
Podskrajnik 34, Cerknica, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 2. 7. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Gornik Igor, Cesta na je-
zero 16, Cerknica, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na Gornik
Igorja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001

Srg 10729/2001 Rg-9943
Okrožno sodišče v Ljubljani je na pred-

log Levex, proizvodnja, trgovina in posre-
dovanje d.o.o. Grahovo 70, Grahovo, za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe
Levex, proizvodnja, trgovina in posredo-
vanje d.o.o. Grahovo 70, Grahovo, objav-
lja sklep:

Levex, proizvodnja, trgovina in po-
sredovanje d.o.o. Grahovo 70, Graho-
vo, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 2. 7. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelj in edini družbenik je Levar
Miroslav, Grahovo 70, Grahovo, z ustano-
vitvenim kapitalom 1,707.000 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,707.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja Levar Miroslava, Grahovo 70, Gra-
hovo.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001

Srg 14675/2000 IZ-17274

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog ARS Numis d.o.o., Ljub-
ljana, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega ragistra
družbe ARS Numis d.o.o., Ljubljana, ob-
javlja sklep:

ARS Numis, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Pražakova 8, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 13. 11. 2000.

Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Pegan Efrem, Pražakova
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,789.549 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2000

MURSKA SOBOTA

SRG 2001/00108 Rg-9941
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Noval, proizvodnja, trženje,

storitve d.o.o., Ljutomer, Ulica V. pre-
komorske brigade 11, ki je vpisana v
reg. vložku tukajšnega sodišča št.
1/02156/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu družbenice Novak Tatja-
ne, Ljutomer, Stari trg 1 (prej Ulica V. pre-
komorske brigade 7) z dne 8. 3. 2001.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema Novak Tatjana.

Preostanek premoženja družbe pripada
v celoti družbenici.

Proti sklepu družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali drugi pristojni organi v roku 15
dni od dneva objave sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker
bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 7. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

EKO-LES d.o.o., Rogozniška cesta 14,
Ptuj, štampiljko pravokotne oblike, dimenzije
2,5 x 1,6 cm, z logotipom podjetja EKO-LES,
št. 1 in napisom EKO-LES d.o.o. PTUJ.
gnd-62043

EKO-LES d.o.o., Rogozniška cesta 14,
Ptuj, štampiljko pravokotne oblike, dimenzije
4,1 x 2,4 cm, z logotipom podjetja EKO-LES
in napisom EKO LES D.O.O. PTUJ.
gnx-62048

Lišinović Šefik s.p., Zidarstvo, Ob zeleni
jami 13, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike z vsebino LIŠINOVIĆ ŠEFIK s.p. ZI-
DARSTVO Ob zeleni jami 13 LJUBLJANA.
gnw-62399

Priglasitveni list

Audič Jasmina s.p., Cankarjeva 1, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
26334/0456/00-28/1995, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gno-62382

Bašič Asmir s.p. Keramičarstvo, Rusja-
nov trg 9, Ljubljana, priglasitveni list, opravil-
na št. 26-1266/94, mat. št. 5394879, iz-
dan dne 10. 12. 1997. gnu-62226

Bašič Asmir s.p. Keramičarstvo, Preglov
trg 5, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1266/94, mat. št. 5394879, izdan dne
15. 11. 1994. gnt-62227

Boljat Don s.p., Seča 101, Portorož –
Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0023/94, izdan dne 28. 1. 1994.
gnu-62201

Domazet Zdravko, Ivana Suliča 4/a, Šem-
peter pri Gorici, obrtno dovoljenje, št.
31303-3441/00, izdano dne 6. 3. 1995.
gnf-62116

FOTO ZORIN, Zorin Janko s.p., Celjska
cesta 7, Rogaška Slatina, obrtno dovoljenje,
št. 31302-0339/00. gnh-62039

Guček Bojan, Gorica pri Dobjem 7, Dob-
je pri Planini, priglasitveni list, opravilna št.
52-0876/00, MRŠ 1417169, izdan dne 15.
9. 2000. gnb-62520

Hasanagić Ibrahim s.p., Jadranska ulica
18, Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
060414/2147/01-52/1997, izdana dne
26. 11. 1997. gnb-62495

Hojnik Srečko, Rošpoh 81, Kamnica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-2700/94,
izdan dne 1.7.1997. gni-62563

Horjak Dušan s.p., Karantanska 12, Dom-
žale, priglasitveni list, opravilna št.
06-1571/95, izdan dne 1. 1. 1995 pri
DURS, izpostava Domžale. gny-62572

Jurman Rotar Barbara, Cesta komandan-
ta Staneta 22, Medvode, priglasitveni list,
opravilna št. 27-210/94, izdan dne 6. 4.
1994. gnd-62268

Knez Valentina s.p., Solčava 59, Solča-
va, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
019428, izdana dne 6. 3. 1995. gnp-62606
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Kozoderc Martin, Župečja vas 58, Lovrenc
na Dravskem polju, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 5874/1099/00-52/1995.
gns-62228

Lesjak Andrej, Pregljeva ulica 10, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2259/95, izdan dne 13. 2. 1995.
gnq-62380

Marjanovič Rajko, Trgovina DO-RE-MI, Iva-
na Kavčiča 1, Ljutomer, priglasitveni list, opra-
vilna št. 29-0732/98, izdan dne 27. 3. 2000.
gnm-62484

Mulec Tomislav, Otok 3, Grahovo, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
010630/0400/01-14/2000, izdana dne 25.
8. 2000. gnb-62045

Oblak Bojan s.p., Maistrova ulica 10/a,
Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
028628/0139/01-35/2000, izdano dne 12.
6. 2000. gnn-62058

Puhar Livio, Pod Šaletom 2, Izola – Isola,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 05986 in
reprezentativno obrtno dovoljenje, izdana dne
15. 9. 2000. gnx-62198

Ramić Sadmir s.p., Cesta maršala Tita 45,
Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052938/1498/01-24/1997, izdana dne 21.
1. 1997 pri OZS. gnb-62395

Sever Bojan, Osojna ulica 8, Bistrica ob
Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
068-0274/94, izdan dne 13. 6. 1994.
gnv-62379

Somi Ladislav, Radmožanci 60, Dobrov-
nik – Dobronak, priglasitveni list, opravilna št.
220415/94, ASR 5143062, izdan dne 30.
2. 1994 pri DURS, izpostava Lendava.
gnl-62485

Šunta Vincenc, Pot na Golovec 7, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
028753/0468/00-35/1995 in obrtno dovo-
ljenje, izdana dne 6. 3. 1995. gne-62267

Žižek Robert, Ulica Nikola Tesle 7, Mur-
ska Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000477/0585/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gno-62132

Potne listine

Adamič Iztok, Zaloška cesta 191, Ljublja-
na, potni list, št. AA 682146, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-62625

Andrejašič Tanja, Trnovski pristan 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 949014, zdan 31. 8.
1999 v Ljubljani. gnl-62193

Bajde Romeo, Jenkova cesta 15, Vele-
nje, potni list, št. AA 236297, izdala UE Vele-
nje. gnf-62441

Baloh Ana, Na brežini 2/b, Ljubljana, pot-
ni list, št. P 00004251. gnm-62359

Bavčar Miran, Spodnje Škofije 69/a, Ško-
fije, potni list, št. BA 177243. gnm-62259

Bogilović Jasmina, Brilejeva 20, Ljublja-
na, potni list, št. BA 845259. gnw-62199

Brence Emil, Ljubljanska 29, Bled, potni
list, št. AA 499059. gnn-62458

Bučan Edi, Tacenska cesta 107/a, Ljub-
ljana-Šentvid, potni list, št. BA 129863, izda-
la UE Ljubljana. gne-62417

Cotman Tomaž, Valjavčeva ulica 5, Kranj,
potni list, št. BA 848111. gnm-62459

Cvar Luka, Tatjane Odrove 17, Kranj, pot-
ni list, št. BA 677849. gne-62242

Čaušević Sadmir, Ulica Emilia Driola 8,
Izola – Isola, potni list, št. BA 760649, izdala
UE Izola. gnr-62079

Černe Vladimir, Grajzerjeva ulica 28, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 446091, izdala UE
Ljubljana. gnt-62277

Demšar Uroš, Brilejeva ulica 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 665937, izdala UE Ljubljana.
gny-62147

Doder Vlado, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, potni list, št. BA 525808. gnq-62055

Ducman Boris, Ljubljanska 7/a, Maribor,
potni list, št. BA 96613. gnd-62593

Elender Marjan, Avče 106, Kanal, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 19724, izdala
UE Nova Gorica. gnv-62250

Ficko Boris, Zbigovci 48/a, Gornja Rad-
gona, potni list, št. BA 115613, izdala UE
Gornja Radgona. gnf-62091

Frajman Tugomir, Slovenska ulica 13, No-
vo mesto, potni list, št. AA 33634, izdala UE
Murska Sobota. gne-62292

Furlan Darij, Dekani 79/f, Dekani, potni
list, št. BA 420804. gnd-62168

Gerželj Stanko, Volaričeva ul. 22, Postoj-
na, potni list, št. BA 489391, izdala UE Po-
stojna. gnf-62416

Gomezel Erik, Dutovlje 29, Dutovlje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 038837, izdala
UE Sežana. gnf-62241

Guralj Milorad, Goriška 12, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. BA 230323.
gnr-62579

Guralj Zdenka, Goriška 12, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. BA 232994.
gnt-62577

Hajdinjak Frančiška, Vitna vas 17, Bizelj-
sko, potni list, št. BA 221320, izdala UE Bre-
žice. gnp-62281

Horvat Milodara, Kvedrova 21, Žalec, pot-
ni list, št. BA 163750. gnu-62151

Hren Stanislava, Korte 143/a, Izola – Iso-
la, potni list, št. BA 712610, izdala UE Izola.
gnk-62461

Humar Jaša, Markova pot 11, Šempeter
pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
92420, izdala UE Nova Gorica. gnj-62462

Ivanuša Sebastjan, Praše 47, Mavčiče,
potni list, št. BA 959922. gns-62353

Jakša Robert, Vrhovci, Cesta XXVI/3, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 447838, izdala UE
Ljubljana. gnh-62539

Jančič Miloš, Cankarjeva 26, Novo me-
sto, potni list, št. AA 895741. gnf-62266

Jelen Dejan, Špindlerjeva 57, Slovenska
Bistrica, potni list, št. BA 458987. gnd-62543

Jermol Štefan, Šmihel 69, Šempas, potni
list, št. BA 64042, izdala UE Nova Gorica.
gnt-62252

Jevšenak Anica, Zeče 20/c, Slovenske
Konjice, potni list, št. AA 869140, izdala UE
Slovenske Konjice. gnn-62108

Juvančič Branka, Vinska cesta 1, Zagorje
ob Savi, potni list, št. BA 682626, izdala UE
Zagorje ob Savi. gns-62553

Kalšek Miran, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 155546, izdala UE
Ljubljana. gnp-62531

Kapun Stanislav, Mirna ulica 14, Murska
Sobota, potni list, št. AA 254350, izdala UE
Murska Sobota. gnu-62426

Kavčič Robert, Vlahovičeva 37, Ankaran –
Ankarano, potni list, št. AA 203774.
gns-62582

Keber Marino, Oševljek 6, Renče, potni
list, št. AA 844765, izdala UE Nova Gorica.
gnb-62074

Kočevar Rudi, Breg revolucije 14, Metli-
ka, potni list, št. AA 521430. gny-62172

Kofol Cvetka, Cesta I. Istrske brigade 6,
Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
49391, izdala UE Koper. gng-62165

Koren Robert, Ilijeva 7, Maribor, potni list,
št. AA 651876, izdala UE Maribor.
gny-62547

Kosi Aleš, Keršetova ulica 8, Laško, potni
list, št. AA 155698, izdala UE Laško.
gnl-62560

Kosi Tatjana, Keršetova ulica 8, Laško,
potni list, št. AA 155697, izdala UE Laško.
gno-62532

Košiček Anita, Ulica Dolenjskega odreda
39, Ivančna Gorica, potni list, št. BA 759531,
izdala UE Grosuplje. gng-62290

Krajnc Robert, Ulica 5. prekomorske 18,
Ptuj, potni list, št. BA 687770, izdala UE Ptuj.
gnj-62562

Krantić Mehmed, Rašiška cesta 1, Men-
geš, potni list, št. BA 350873, izdala UE Dom-
žale. gnv-62575

Kreča Ivo, Zajasovnik 13, Vransko, potni
list, št. BA 545190. gnl-62110

Lugovič Miranda, Plavje 82/b, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
24285, izdala UE Koper. gnv-62075

Luketina Tanja, Slatinska cesta 12, Ra-
denci, potni list, št. BA 824549, izdala UE
Gornja Radgona. gnw-62449

Mavsar Milan, Cvetna ulica 12, Dobova,
potni list, št. AA 46969, izdala UE Brežice.
gns-62603

Melihen Andrej, Modrej 2/a, Most na So-
či, potni list, št. BA 895662, izdala UE Tol-
min. gnj-62466

Mihelj Aleš, Vrtojba, Opekarniška 35, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. AA 354257,
izdala UE Nova Gorica. gnu-62601

Mlinkarič Slavko, Cankarjeva 6, Radovlji-
ca, potni list, št. AA 186387. gnq-62255

Močnik Zlata, 4. oktober 22, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 111602, izdala
UE Kranj. gnu-62551

Morela Gregor, Cankarjeva 20, Novo me-
sto, potni list, št. BA 629102. gno-62232

Možina Mirjam, Rozmanova 24/d, Ilirska
Bistrica, potni list, št. BA 215695. gni-62263

Nedeljko Polonca, Sakušak 31/a, Juršin-
ci, potni list, št. BA 925480. gnd-62143

Obad Branko, Glavni trg 25, Kranj, potni
list, št. CA 39569. gny-62322

Patajac Peter, G. Vreme 2, Vremski Britof,
maloobmejno prepustnico, št. AI 160281.
gnp-62181

Pavlin Janez, Savinjska cesta 28, Mozirje,
potni list, št. AA 13624, izdala UE Mozirje.
gnw-62524

Per Marjan, Detelova cesta 8, Moravče,
potni list, št. BA 328099, izdala UE Domžale.
gnj-62162

Perčič Rok, Cesta Kokrškega odreda 14,
Kranj, potni list, št. BA 702908. gnb-62420

Perko Marija, Cankarjeva 4, Tržič, potni
list, št. BA 529951, izdala UE Tržič.
gng-62240

Perko Sabina, Frankovo naselje 176,
Škofja Loka, potni list, št. BA 854367, izdala
UE Škofja Loka. gnc-62444

Petejan Matej, Miren 176/a, Miren, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 116990, izdala
UE Nova Gorica. gnl-62260

Pignar Tone, Zagorci 57, Juršinci, potni
list, št. AA 774201. gno-62107

Pirih Frančiška, Kremžarjeva ulica 18,
Ljubljana, potni list, št. BA 23009, izdala UE
Ljubljana. gny-62047
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Pišek Rok, Čufarjeva 21, Ptuj, potni list,
št. BA 819205, izdala UE Ptuj. gnk-62536

Planina Repovž Bojana, Ulica Gubčeve
brigade 34, Ljubljana, potni list, št. AA
827780, izdala UE Ljubljana. gnn-62508

Podlesek Tanja, Lemerje 24, Puconci,
potni list, št. BA 779782, izdala UE Murska
Sobota. gnk-62611

Podobnik Matija, Gajeva ulica 22, Ra-
domlje, potni list, št. AA 447393, izdala UE
Ljubljana. gnc-62594

Podržaj Mateja, Trebinjska ulica 7, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 898825, izdala UE
Ljubljana. gnt-62627

Podvršič Boštjan, Pot na Fužine 5, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 680711, izdala UE
Ljubljana. gnh-62614

Pogačar Blaž, Alpska cesta 7, Bled, pot-
ni list, št. BA 691552. gnm-62513

Poljak Denis, Kraška cesta 75, Divača,
potni list, št. P 10855, izdala UE Sežana.
gnt-62602

Ponjević Jasminka, Ulica dr. B. Magajne
5, Divača, potni list, št. BA 695656, izdala
UE Postojna. gnx-62098

Premru Tadej, Ulica bratov Učakar 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 995604, izdala
UE Ljubljana. gns-62478

Prepeluh Franc, Kamnoseška ulica 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 675564, izdala
UE Ljubljana. gnk-62186

Pretnar Miha, Kneza Koclja ulica 39,
Ljubljana, potni list, št. BA 658864, izdala
UE Ljubljana. gnq-62630

Primožič Uroš, Regentova 1, Ankaran –
Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI
55647, izdala UE Koper. gnh-62464

Radolović Neda, Hrašče 29, Postojna,
potni list, št. BA 695996, izdala UE Postoj-
na. gno-62357

Rajhard Janez, Cankarjeva 48, Radovlji-
ca, potni list, št. CA 30938. gnh-62439

Rener Rajko, Bilje 125, Renče, potni
list, št. CA 6218, izdala UE Nova Gorica.
gnv-62175

Ridojšić Aleksander, Trg svobode 27,
Tržič, potni list, št. BA 869090, izdala UE
Tržič. gns-62078

Rodica Radovan, Ulica Sergeja Mašere
5, Koper – Capodistria, potni list, št. BA
911522. gnd-62072

Rožaj Denis, Jakopičeva 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 75223, izdala UE Ljubljana.
gnq-62005

Ružič Damijan, Velika Pirešica 27/a, Ža-
lec, potni list, št. AA 277676. gnj-62516

Sadiković Medina, Javornik 54, Ravne
na Koroškem, potni list, št. BA 168153,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnk-62115

Salihović Šaban, Vrbljene 40, Ig, potni
list, št. BA 973207, izdala UE Ljubljana.
gnq-62355

Savinšek Matjaž, Ulica 31. divizije 46,
Kranj, potni list, št. BA 381335, izdala UE
Kranj. gnv-62550

Smolnikar Davorin, Perkova ulica 17,
Domžale, potni list, št. BA 811717, izdala
UE Domžale. gnw-62624

Sotošek Ludvig, Žorgova ulica 12, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 113177, izdala UE
Ljubljana. gnz-62396

Šegš Andraž, Cesta 1. maja 18, Kranj,
potni list, št. BA 820386, izdala UE Kranj.
gnz-62246

Šeligo Gorazd, Negova 65, Spodnji Iva-
njci, potni list, št. BA 953926, izdala UE
Gornja Radgona. gny-62597

Šendula Ivan, Cesta revolucije 3, Jese-
nice, potni list, št. BA 941710, izdala UE
Jesenice. gnt-62102

Škratek Branko, Sv. Boštjan 11/a, Dra-
vograd, potni list, št. BA 713042, izdala UE
Dravograd. gnt-62427

Škrlj Aleš, Prade, Cesta 13 št. 9, Koper
– Capodistria, potni list, št. BA 105038.
gnn-62258

Špehar Klemen, Britof 325, Kranj, potni
list, št. P 00057501. gnw-62599

Štuhec Miroslav, Ob ribniku 12, Ormož,
potni list, št. AA 181604, izdala UE Ormož.
gng-62365

Štukelj Alen, Blejska dobrava 101, Blej-
ska Dobrava, potni list, št. BA 910550, iz-
dala UE Jesenice. gnl-62535

Tacar Bojan, Vodruž 1, Šentjur, potni
list, št. BA 963137, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnx-62473

Tomšič Ljubica, Vrhovci, Cesta X/11,
Ljubljana, potni list, št. AA 974741, izdala
UE Ljubljana. gnh-62189

Toplak Maja, Prušnikova 8, Maribor, pot-
ni list, št. BA 816392. gnr-62404

Tumpej Lidija, Vodova 6, Ptuj, potni list,
št. AA 358295. gnf-62141

Turk Srečko, Usnjarska 6, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. BA 567593. gnl-62035

Urbanija Katarina, Vrečkova ulica 3,
Kranj, potni list, št. BA 859090, izdala UE
Kranj. gnb-62595

Urbanija Marija, Tržinska cesta 26, Men-
geš, potni list, št. BA 621327, izdala UE
Domžale. gnm-62159

Vadnov Bogdan, Dekani 247/a, Dekani,
maloobmejno prepustnico, št. AI 55593,
izdala UE Koper. gnw-62299

Varga Manja, Hotinja vas, Račka cesta
43, Maribor, potni list, št. BA 874812.
gnc-62094

Veselič Tanja, Vičeva 68, Ptuj, potni list,
št. BA 757808, izdala UE Ptuj. gnc-62544

Vilhar Andreja, Lukežiči 1/h, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 12693, izda-
la UE Nova Gorica. gnl-62585

Vobher Gorazd, Železnikova 20, Mari-
bor, potni list, št. BA 836523. gnn-62358

Vreček Marija, Zoisova 17, Kranj, potni
list, št. P00024744, izdala UE Kranj.
gnr-62429

Vreg Jernej, Na postajo 38, Ptuj, potni
list, št. BA 775675. gny-62097

Vuković Dalibor, Kidričeva ulica 1, Ko-
čevje, potni list, št. BA 850468, izdala UE
Kočevje. gnf-62191

Zabukovec Jasmin, Kalce, Naklo 11,
Podbočje, potni list, št. BA 609242, izdala
UE Krško. gnm-62084

Zemljič Alenka, Ilijeva 7, Maribor, potni
list, št. BA 208957, izdala UE Maribor.
gnz-62546

Zorman Aleš, Prvomajska 2, Kamnik,
potni list, št. BA 650837, izdala UE Kam-
nik. gnh-62289

Žičkar Matej, Dedni dol 1/a, Višnja Go-
ra, potni list, št. BA 850752, izdala UE Gro-
suplje. gng-62065

Osebne izkaznice

Bedenik Gorazd, Canakarjeva 3, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 250789.
gnt-62552

Bogataj Nina, Hrastje 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 777234. gnw-62274

Božnar Angela, Jarška 11, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 328516. gnd-62393

Bračič Andreja, Potokarjeva 8, Kamnica,
osebno izkaznico, št. 445932. gnt-62152

Bremec Alojz, Hruševica 37, Štanjel, oseb-
no izkaznico, št. 823339. gnq-62180

Britovšek Zvonimir, Ljubljanska 48/a, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 251392.
gnq-62530

Brodnik Marija, Vodovodna cesta 32, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 768533.
gnf-62566

Bunderšek Marija, Zbilje 29, Medvode,
osebno izkaznico, št. 506294. gnv-62600

Camlek Robert, Kavče 29, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 50027. gnj-62137

Celarc Maks, Log 28, Bistrica ob Dravi,
osebno izkaznico, št. 750591. gns-62182

Celcer Branko, Koroška cesta 63, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 213000.
gnu-62576

Cmerešek Ciril, Brezovec 14/a, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 593824. gnb-62145

Curk Ana, Col 3/a, Col, osebno izkaznico,
št. 524610. gnu-62076

Čreslovnik Borut, Prušnikova 22, Maribor,
osebno izkaznico, št. 821350. gnq-62405

Dakskobler Jana, Podbrdo 6, Podbrdo,
osebno izkaznico, št. 103585. gne-62596

Demšar Blaž, Zapreval 3, Poljane nad Ško-
fjo Loko, osebno izkaznico, št. 459076.
gnv-62400

Dešković Dragomir, Groharjeva cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 215499.
gne-62067

Drobnič Vilma, Krimska 8, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 95979. gns-62503

Erzetič Anita, Janka Puclja 9, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 240520. gnb-62095

Felicijan Marija, Efenkova 5, Velenje, oseb-
no izkaznico, št. 808085. gne-62092

Firm Marija, Velika Kostrevnica 22, Šmar-
tno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 674264.
gnp-62081

Fortuna Gabrijela, Kebetova 20, Kranj,
osebno izkaznico, št. 505402. gns-62103

Frankovič Marija, Nova lipa 22, Vinica,
osebno izkaznico, št. 474721. gng-62140

Gaber Jožefa, Slomškova 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 196223. gne-62567

Gašperšič Dejan, Prem 67, Prem, osebno
izkaznico, št. 445817. gnp-62556

Glavič Ana, Pokopališka 36, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 448434. gnl-62160

Gregorčič Anica, Veliko Širje 72, Zidani
Most, osebno izkaznico, št. 177898.
gnw-62424

Gregorič Darko, Sv. Anton, Ravne 15, Po-
begi, osebno izkaznico, št. 840431.
gno-62257

Gruden Elvis, Zelena pot 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 147755. gne-62617

Harle Robert, Čemšenik 49, Čemšenik,
osebno izkaznico, št. 803719. gnq-62280

Herbaj Marija, Šercerjevo naselje 22, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 606326.
gnt-62177

Hictaler Dean, Gozdna 39, Hoče, osebno
izkaznico, št. 197190. gnw-62549

Hovnik Viktorija, Vrhe 39, Slovenj Gradec,
osebno izkaznico, št. 254344. gnr-62254

Humar Jurij, Einspielerjeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 398156. gnc-62019
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Ilc Marija, Smrjene 173, Škofljica, osebno
izkaznico, št. 871472. gnc-62319

Ivanecz Arpad, Kovačeva ulica 18, Lenda-
va – Lendva, osebno izkaznico, št. 896695.
gnv-62425

Jakolič Antonija, Sela 25, Dobova, oseb-
no izkaznico, št. 101262. gnq-62130

Jakša Robert, Vrhovci, Cesta XXVI/3, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 103374.
gni-62538

Jakulin Darja, Cesta na Bršljanovec 7, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 474079.
gnz-62571

Jamnik Rok, Stari trg 274/a, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 886505.
gnt-62452

Janež Anton, Delpinova 14/a, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 211022.
gns-62253

Jelševar Jožica, Prešernova 33, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 42404.
gnh-62564

Jordan Mihailo, Majaronova ulica 6, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 652182.
gnq-62230

Kavčič Robert, Vlahovičeva 37, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 336406.
gnc-62069

Kocbek Robert, Spodnji Leskovec 16,
Zgornji Leskovec, osebno izkaznico, št.
346429. gne-62192

Kojc Helena, Vičava 48, Ptuj, osebno iz-
kaznico, št. 103959. gnb-62070

Komljen Lucija, Podlubnik 155, Škofja Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 163890.
gnc-62169

Konc Helena, Gornjesavska 36/a, Kranj,
osebno izkaznico, št. 725099. gnc-62244

Koncilija Rok, Maistrova 8, Mengeš, oseb-
no izkaznico, št. 296109. gne-62592

Kontarček Petra, Hum 21/a, Ormož,
osebno izkaznico, št. 763505. gnp-62456

Korak Miroslav, Perzonali 28, Prevalje,
osebno izkaznico, št. 519111. gnm-62584

Kos Peter, Vojkovo nabrežje 14, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 241919.
gns-62453

Kos Tatjana, Cesta 4. julija 17/a, Krško,
osebno izkaznico, št. 165068. gnx-62148

Kosi Aleš, Keršetova ulica 8, Laško, oseb-
no izkaznico, št. 75477. gnm-62559

Kotar Tadeja, Mala čolnarska 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 448287.
gng-62515

Kovač Marko, Vogelna 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 301774. gnk-62086

Kovačević Darko, Clevelandska 25, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 126469.
gnm-62059

Kovačič Anton, Rakitna 135, Preserje,
osebno izkaznico, št. 307026. gnd-62518

Kovačič Katica, Na peči 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 697516. gng-62419

Kozel Bernarda, Rimska ploščad 1, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 76543. gng-62465

Krnc Rajko, Segonje 14, Škocjan, oseb-
no izkaznico, št. 251791. gnu-62176

Krošelj Danica, Sromlje 3, Sromlje, oseb-
no izkaznico, št. 611029. gnh-62589

Kuronja Boštjan, Ledavsko naselje 12,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
179923. gnv-62450

Kvrgić Elvis, Breg 20, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 130767. gnn-62408

Liber Nevenka, Migojnice 73/a, Griže,
osebno izkaznico, št. 479436. gnr-62604

Luketina Tanja, Slatinska cesta 12, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 269681.
gnx-62448

Lukež Čedomir, Liboje 7, Petrovče, oseb-
no izkaznico, št. 733990. gnl-62135

Marinič Vojko, Gregorčičeva 8, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 679892. gnz-62171

Markovič Matjaž, Šega 3, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 586758. gnc-62269

Miljević Milena, Cesta v Šmartno 49, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 552416.
gnq-62580

Mulalić Amir, Srobotnik 12, Velike Lašče,
osebno izkaznico, št. 44779. gno-62282

Murkovič Primož, Grabšinci 11/a, Sveti
Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
176380. gnu-62451

Novaković Božica, Pot v Podgorje 29/d,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 346619.
gnd-62243

Ocepek Uroš, Vrh 9, Zagorje ob Savi,
osebno izkaznico, št. 576083. gnz-62096

Olup Matjaž Zvone, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 32543.
gnu-62626

Orehar Štefanija, Zg. Bela 28, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 147820. gnh-62139

Orehek Marija, Brejčeva 26, Domžale,
osebno izkaznico, št. 670289. gnu-62051

Osmak Sebastjan, Mahovnik 46, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 74981. gnm-62234

Osmanović Rifet, Cesta zmage 12, Zagor-
je ob Savi, osebno izkaznico, št. 778993.
gny-62422

Pavčnik Leopold, Mrčna sela 20, Kopriv-
nica, osebno izkaznico, št. 897417.
gny-62247

Pejakić Katarina, Grivče 3, Ajdovščina,
osebno izkaznico, št. 82869. gnx-62073

Perko Graciana, Cesta zmage 78, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 719854.
gnw-62099

Pernek Marijan, Zakl 21/a, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. 367422. gno-62457

Petrušić Ankica, Mlaka 11, Tržič, osebno
izkaznico, št. 720505. gnc-62144

Pirc Leo, Gubčeva 3, Izola – Isola, osebno
izkaznico, št. 182648. gnq-62455

Pirc Simon, Rove 9, Zagorje ob Savi, oseb-
no izkaznico, št. 744876. gnx-62423

Planina Repovž Bojana, Ulica Gubčeve bri-
gade 34, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
565560. gnm-62509

Plausteiner Janez, Dobriša vas 45, Petrov-
če, osebno izkaznico, št. 803231.
gng-62090

Podjed Boštjan, Ljubljanska 3/a, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 554070. gnv-62300

Podrzavnik Janja, Št. Janž pri Radljah 2,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
443722. gnq-62105

Podržaj Bojan, Žagarska ulica 24, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 837510.
gnp-62206

Pretnar Sandra, Titova 41, Jesenice, oseb-
no izkaznico, št. 23045. gnp-62106

Pritržnik Srečko, Linhartova ulica 16, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 841108.
gnn-62183

Rajhard Janez, Cankarjeva 48, Radovlji-
ca, osebno izkaznico, št. 217892.
gng-62440

Ramadani Imeri Florinda, Resljeva 9, Pi-
ran – Pirano, osebno izkaznico, št. 59705.
gnr-62454

Ramovš Adela, Krtina 22/a, Dob, osebno
izkaznico, št. 734975. gnr-62129

Ratko Miran, Šalovci 173, Šalovci, oseb-
no izkaznico, št. 378774. gny-62272

Semolič Domen, Pipanova 118, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 379281. gno-62432

Slivnik Kristina, Cankarjeva ulica 54, Ra-
dovljica, osebno izkaznico, št. 641906.
gnj-62087

Sotošek Ludvig, Žorgova ulica 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 817295. gnl-62235

Stegnar Primož, Straža pri Moravčah 10,
Moravče, osebno izkaznico, št. 190759.
gny-62622

Stipič Mihael, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 505581.
gne-62542

Suhar Lidija, Begunjska 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 74345. gng-62415

Sulejmani Omer, Šutna 4, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 266902. gnj-62062

Šarkanj Jadran, Manžan 107, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 334360.
gnc-62469

Šeligo Gorazd, Negova 65, Spodnji Iva-
njci, osebno izkaznico, št. 744783.
gnx-62598

Šimnic Jožica, Cankarjeva ulica 46, Ra-
dovljica, osebno izkaznico, št. 641868.
gni-62088

Šošter Daniel, Lucijin breg 22/b, Kamni-
ca, osebno izkaznico, št. 835455.
gnp-62406

Šprinzer Dušan, Pot na Fužine 41, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 329640.
gnm-62009

Štern Frančišek, Tavčarjeva ulica 16, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 294880.
gnq-62430

Štucin Iztok, Stjenkova ulica 8, Postojna,
osebno izkaznico, št. 263831. gnh-62089

Šuligoj Mateja, Kremžarjeva ulica 16, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 161660.
gni-62113

Turk Martina, Log, Molska cesta 29, Bre-
zovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
214859. gnl-62085

Viher Robert, Ivanjkovci 26, Ivanjkovci,
osebno izkaznico, št. 362436. gnt-62077

Zadravec Ivan, Vrhovci, Cesta XVII/24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 241995.
gnp-62506

Zalar Renato, Tomišelj 44/c, Ig, osebno
izkaznico, št. 216253. gnb-62470

Založnik Pika, Vrhovčeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 330594. gnh-62314

Zorman Bojan, Tominškova 62, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 8223. gnp-62156

Zupančič Marija, Taborska cesta 20, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 81683.
gnp-62356

Žgajnar Frančiška, Praproče 5, Ortnek,
osebno izkaznico, št. 167349. gnu-62376

Žulj Srečko, Knezov štradon 34, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 634307.
gnw-62249

Vozniška dovoljenja

Ahačič Iztok, Pristavška cesta 50, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3139,
izdala UE Tržič. gnm-62384
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Andoljšek Uroš, Breg pri Ribnici 22, Ribni-
ca na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8955, izdala UE Ribnica. gno-62007

Bedenik Tomaž, Orešje 60, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 43719, izdala UE
Ptuj. gnp-62381

Belec Jožef, Tomšičeva 9, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4484.
gnh-62014

Berce Marko, Lancovo 85, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1126019,
reg. št. 10693. gnv-62225

Berce Marko, Lancovo 85, Radovljica,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 39/1996. gnw-62224

Beriša Sejd, Dravska 7, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 165373, reg. št.
94930, izdala UE Maribor. m-1434

Bitenc Josipina Jožica, Polje, Cesta
XX/17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1191252, reg. št. 112909, izdala
UE Ljubljana. gnt-62527

Bogataj Nina, Hrastje 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 734680, reg. št.
37599, izdala UE Kranj. gnx-62273

Boškovič Radomir, Ulica proletarskih bri-
gad 16, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 10816, izdala UE Izola.
gnx-62223

Božičevič Roman, Aškerčeva 5/a, Šoš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
803494, reg. št. 17933, izdala UE Velenje.
gnq-62605

Bratoš Iztok, Meljska 38, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1291146,
reg. št. 11419, izdala UE Maribor. m-1403

Bremec Alojz, Hruševica 37, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6161, izdala
UE Sežana. gne-62117

Britovšek Zvonimir, Ljubljanska 48/a, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1381815, reg. št. 29342, izdala UE Velenje.
gnp-62581

Brodnik Marija, Vodovodna cesta 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927168, reg. št. 108654, izdala UE Ljublja-
na. gng-62565

Bukovec Samo, Pivola 48, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 68750, reg.
št. 94138, izdala UE Maribor. m-1441

Cvar Luka, Tatjane Odrove 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1437600,
reg. št. 46964, izdala UE Kranj. gnw-62174

Čajić Vesna, Jenkova cesta 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077816, reg. št. 26069, izdala UE Velenje.
gnk-62286

Čehič Sečo, Vena Pilona 18, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 19338. gnk-62390

Čretnik Urška, Parmova 1, Vojnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 41093.
gns-62178

Čuden Antonija Marija, Dolgi most 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 689289, reg. št. 77497, izdala UE Ljublja-
na. gnu-62276

Dakskobler Jana, Podbrdo 6, Podbrdo,
vozniško dovoljenje, št. S 1206015, izdala
UE Tolmin. gnl-62385

Dekleva Joško, Ulica 7. maja 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
31855, reg. št. 6207, izdala UE Ilirska Bistri-
ca. gnd-62068

Demšar Blaž, Zapreval 3, Poljane nad Ško-
fjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21829, izdala UE Škofja Loka. gnu-62401

Demšar Roberto, Fala 44, Selnica ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1435887, reg. št. 8405, izdala UE Ruše.
m-1414

Derenda Nuša, Artiče 23/b, Artiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 10528, izdala
UE Brežice. gnr-62179

Dešković Dragomir, Groharjeva cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 217343, reg. št. 169849, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-62066

Deželak Gregor, Ojstro 29, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12152,
izdala UE Laško. gnx-62248

Djordjević Milinka, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 292202, reg. št. 144840, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-62475

Dornik Andrej, Šubljeva ulica 32, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1517546, reg. št. 35790, izdala UE Domža-
le. gnx-62623

Dorniž Tomaž, Košenice 90, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 36011,
izdala UE Novo mesto. gnq-62480

Drča Miroslav, Partizanska cesta 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194467, reg. št. 48962, izdala UE Kranj.
gnm-62184

Drča Nada, Partizanska cesta 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1032940, reg. št. 16426, izdala UE Kranj.
gnl-62185

Držaj Jože, Ulica padlih borcev 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
613968, reg. št. 151772, izdala UE Ljublja-
na. gnp-62631

Držaj Zdenka, Ulica padlih borcev 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065070, reg. št. 151993, izdala UE Ljublja-
na. gno-62632

Dunčić Gorazd, Grablovičeva ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 13802, reg. št. 156907, izdala UE Ljublja-
na. gns-62003

Fischinger Jože Janez, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 850144, reg. št. 84371, izdala UE Ljublja-
na. gne-62167

Fras Danica, Partizanska 39, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6886, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1435

Fras Daniel, Partizanska 39, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 4752, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1436

Fras Igor, Tyrševa 24, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 368134, reg. št.
60435. m-1412

Frešer Miran, Gabernik, Prežihova 1, Zgor-
nja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 17368, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gnc-62219

Gabor Zvonko, Pod logom 26, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10448, izdala UE Lendava. gnm-62609

Gašperšič Dejan, Prem 67, Prem, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1123108,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnq-62555

Gobec Sašo, Glavni trg 22, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1513094,
reg. št. 85650, izdala UE Maribor. m-1446

Gradišar Janez, Rašica 66, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 245098,

reg. št. 186234, izdala UE Ljubljana.
gnp-62481

Gregorc Franci, Vnanje gorice 83, Brezo-
vica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1000719, reg. št. 181181,
izdala UE Ljubljana. gnd-62443

Gruden Elvis, Zelena pot 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 36861,
reg. št. 9446, izdala UE Izola. gnf-62616

Grudnik Luka, Vitranška 7, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1128616, izdala UE Jesenice. gnj-62262

Haclar Stane, Reboljeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 768212,
reg. št. 108873, izdala UE Ljubljana.
gnt-62477

Harnik Alojz, Recenjak 32, Ruše, vozni-
ško dovoljenje, kat. FBGH, št. S 1357058,
reg. št. 4113. m-1423

Hitij Alojzij, Mala vas pri Grosupljem 24/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 119660, reg. št. 9035, izdala UE Gro-
suplje. gnj-62012

Hobel Sonja, Menardova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
294553, reg. št. 95845, izdala UE Ljubljana.
gni-62288

Hodjaj Djemali, Lapajnetova ulica 27, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269188, reg. št. 8134, izdala UE Idrija.
gnk-62561

Horvat Marija, Kolodvorska ulica 13, Len-
dava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9742, izdala UE Lendava. gni-62138

Huč Stanislava, Gajniče 11, Šmarje-SAP,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 624919,
reg. št. 12795, izdala UE Grosuplje.
gnn-62083

Hudorovič Silvester, Sovinek 13, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10825, izdala UE Črnomelj. gnk-62436

Huseini Agim, Pugljeva ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1095778, reg. št. 216053, izdala UE Ljublja-
na. gnn-62233

Ivančič Marko, Lepa cesta 22, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11525, izdala UE Piran. gnx-62023

Jagodic Mateja, Podstrudenec 4, Stahovi-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22498,
izdala UE Kamnik. gnr-62004

Jakovljević Željko, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1514503, reg. št. 36679, izdala UE Dom-
žale. gnr-62629

Jakša Robert, Vrhovci, Cesta XXVI/3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
145020, reg. št. 149228, izdala UE Ljublja-
na. gnj-62537

Jakše Igor, Družinska vas 107, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
39440, izdala UE Novo mesto. gnw-62024

Jakulin Darja, Cesta na Bršljanovec 7, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3781,
izdala UE Sežana. gni-62488

Jamnik Rok, Stari trg 274/a, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
16182, izdala UE Slovenj Gradec. gnl-62360

Jarc Igor, Strahinj 82, Naklo, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 806145, reg. št.
32584. gnj-62487

Javernik Neda, Partizanska 4, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 832518, reg. št.
12261. gns-62278

Jerebic Alojz, Gornja Bistrica 206, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3858, izdala UE Lendava. gnd-62093
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Jeromel Aleksander, Žarova cesta 8, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1218349, reg. št. 27518, izdala UE Velenje.
gnv-62100

Jordan Mihailo, Majaronova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025419, reg. št. 157150, izdala UE Ljublja-
na. gnr-62229

Juvan Marko, Kašeljska cesta 39/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239243, reg. št. 187491, izdala UE Ljublja-
na. gny-62472

Kanc Mojca, Loke v Tuhinju 23, Laze v
Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14520, izdala UE Kamnik. gnt-62502

Kenda Sašo, Mladinska 15, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16341, izdala
UE Škofja Loka. gnh-62389

Klančič Dimitrij, Lemutova 12, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30972,
izdala UE Nova Gorica. gnz-62021

Ključar Anton, Kekova ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
442680, reg. št. 42875, izdala UE Maribor.
m-1420

Kočevar Diana, Sinja gorica 46, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6297, iz-
dala UE Cerknica. gnj-62437

Kogelnik Aleš, Koroška cesta 16, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8347, izdala UE Radlje ob Dravi. gnm-62109

Koker Zvonko, Onkraj Meže 20, Mežica,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BCEFGH,
št. 5043, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-62486

Kopač Zdenka, Šeskova ulica 17, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
702208, reg. št. 10379, izdala UE Domžale.
gnl-62460

Kos Tatjana, Cesta 4. julija 17/a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15893.
gnw-62149

Kosi Aleš, Keršetova ulica 8, Laško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 1531,
izdala UE Laško. gnn-62558

Kosi Tatjana, Keršetova ulica 8, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4708,
izdala UE Laško. gnn-62533

Kotnik Kristina, Trg B. NOB 13, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 5825, izdala UE Hrastnik. gni-62363

Kovačič Anton, Rakitna 135, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1372217,
reg. št. 81937, izdala UE Ljubljana.
gne-62517

Koželj Martin, Kotnikova ulica 6/b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164368, reg. št. 218876, izdala UE Ljublja-
na. gng-62190

Krantić Mehmed, Rašiška cesta 1, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701492, reg. št. 27308, izdala UE Domžale.
gnw-62574

Krošelj Danica, Sromlje 3, Sromlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 310, izdala
UE Brežice. gng-62590

Kucler Mihaela, Pot v Boršt 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213467, reg. št. 216973, izdala UE Ljublja-
na. gnw-62049

Kumar Simon, Podlubnik 161, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
17308, izdala UE Škofja Loka. gnb-62620

Kunst Boštjan, M. Pirca 1, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 14790, izdala
UE Sežana. gnh-62489

Lamberšek Iztok, Murnova ulica 20, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
699223, reg. št. 18756, izdala UE Domžale.
gnr-62529

Lavrenčič Uroš, Vrhpolje 148, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1280302,
reg. št. 14145, izdala UE Ajdovščina.
gni-62388

Logar Albert, Maistrova 11, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 661297,
izdala UE Ilirska Bistrica. gny-62447

Lorber Aleš, Titova 22, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1444319, reg. št.
119018, izdala UE Maribor. m-1427

Lovrinović Zoran, Stara cesta 35, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
35183, izdala UE Novo mesto. gng-62215

Lukež Čedomir, Liboje 7, Petrovče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 791784, izda-
la UE Žalec. gnk-62136

Mahmutović Samira, Gradnikova 113, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26665, izdala UE Radovljica. gno-62082

Majcen Nace, Tacenska cesta 16, Ljublja-
na-Šentvid, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 111/2000.
gnc-62194

Marinič Vojko, Gregorčičeva ulica 8, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. 29385, izdala
UE Tolmin. gnb-62120

Marko Milenka, Vajgen 30, Jarenina, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9086,
izdala UE Pesnica. m-1431

Marolin Roman, Na zelenici 6, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 80204,
izdala UE Žalec. gnj-62187

Masilo Anita, Kurirska pot 3, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1282663, reg. št. 8855, izdala UE Ruše.
m-1444

Mataj Darja, Vrtnarska 4, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 22512. gnf-62216

Maznik Dušan, Ravno 18, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16023.
gnh-62414

Mišič Polona, Pionirska 8, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1175972,
izdala UE Jesenice. gnp-62256

Mohar Janez, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 62/2001.
gnc-62494

Mom Anton, Ješenca 69, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 248566, reg.
št. 12907. m-1422

Murenc Luka, Ulica bratov Hvalič 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gns-62053

Murgelj Jožef, Jablane 28, Mirna Peč, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 15917, iz-
dala UE Novo mesto. gnz-62296

Muršič Andrej, Kraigherjeva 15, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 29889, izdala
UE Ptuj. gnz-62221

Mušič Matjaž, Pod Trško goro 46, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
34493, izdala UE Novo mesto. gnd-62118

Nagode Gabrijela Petra, Titova ulica 12,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5303, izdala UE Logatec. gni-62238

Neudauer Jure, Klepova 47, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 43970, izdala UE
Ptuj. gnc-62119

Nikl Konrad, Sladki vrh 16/b, Sladki Vrh,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 2709,
izdala UE Besnica. m-1408

Nikšič Vesna, Spodnja Besnica 127, Zgor-
nja Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1146785, reg. št. 47903, izdala UE
Kranj. gni-62438

Novak Jernej, Ulica Rozke Usenik 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1193134, reg. št. 205425, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-62236

Obad Branko, Glavni trg 25, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1254363,
reg. št. 36633, izdala UE Kranj. gnx-62323

Ogrizek Marjan, Zg. Hajdina 52, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
32262, izdala UE Ptuj. gne-62017

Ortar Blaž, Obloke 2/a, Grahovo ob Bači,
vozniško dovoljenje, št. S 1461404, izdala
UE Tolmin. gnn-62383

Ovčar Danijel, Arbajterjeva ulica 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40085,
izdala UE Ptuj. gnf-62491

Pačarić Marko, Ulica 28. maja 71, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136067, reg. št. 214197, izdala UE Ljublja-
na. gno-62207

Pahor Maja, Dobovičnikova ulica 78, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9146, izdala UE Vrhnika. gns-62628

Pahor Uroš, Novelo 1, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 41475, izdala UE Nova Gorica. gnj-62612

Pavlin Janez, Savinjska cesta 28, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3220,
izdala UE Mozirje. gnv-62525

Pehan Alojz, Jareninski vrh 23, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8025, izdala UE Pesnica. m-1442

Peilschmidt Jožef, Hodoš 48, Hodoš –
Hodos, vozniško dovoljenje, št. 38902.
gnb-62020

Penca Habjan Vanja, Vodovodna cesta 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 174854, izdala UE Ljubljana. gnl-62010

Penca Peter, Plje, Cesta VI/26, Ljublja-
na-Polje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010545, reg. št. 205355, izdala UE Ljublja-
na. gnb-62245

Perko Sabina, Frankovo naselje 176,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 22720, izdala UE Škofja Loka.
gnb-62445

Perme Janez, Velike češnjice 47, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1432254, reg. št. 19269, izdala UE Grosup-
lje. gnr-62054

Peršin Nevenka, Borjana 13/a, Breginj,
vozniško dovoljenje, št. 935356, izdala UE
Tolmin. gny-62022

Pešl Dejan, Kotlje 227, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 18698, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnv-62375

Peterman Franc, Zasip, Dolina 15, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 868100.
gny-62122

Petrović Gordana, Šlandrova ulica 7, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1314272, reg. št. 22983, izdala UE Domža-
le. gnr-62633

Pinterič Violeta, Volkmerjeva 29, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2369, izdala
UE Ptuj. gnd-62493

Planina Repovž Bojana, Ulica Gubčeve bri-
gade 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1188996, reg. št. 4613, izdala
UE Ljubljana. gnl-62510

Pliberšek Boštjan, Tomšičeva 30, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14678. gni-62013
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Podgorski Zoran, Prebold na zelenici 8,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1211152, izdala UE Žalec. gnl-62610

Podobnik Marta, Gajeva 22, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 930833,
reg. št. 156982. gnv-62025

Podrzavnik Janja, Št. Janž pri Radljah 2,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9928, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-62104

Podržaj Bojan, Žagarska ulica 24, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1188945, reg. št. 114935, izdala UE Ljublja-
na. gnq-62205

Polanc Marjan, Predmeja 56/a, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
705923, reg. št. 7749, izdala UE Ajdovščina.
gnr-62029

Polc Šopinger Dragica, Spodnji Slemen
54/b, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 647798, reg. št. 5391, izdala
UE Ruše. m-1443

Poljak Denis, Kraška cesta 75, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14291,
izdala UE Sežana. gnd-62468

Poš Milan, Črešnjevec 139, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12487, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1438

Preglej Irena, Konovska cesta 33, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
858037, reg. št. 10205, izdala UE Velenje.
gno-62557

Pritržnik Srečko, Linhartova 16, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
488206, reg. št. 16043, izdala UE Velenje.
gnl-62285

Puhan Dušan, Ivanci 37, Bogojina, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 16489,
izdala UE Murska Sobota. gnb-62545

Punčuh Gabrijela, Ranče 10/a, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1444244,
reg. št. 119495, izdala UE Maribor. m-1426

Račnik Martina, Sp. kraj 15, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18225, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnj-62287

Radešič Dejan, Partizanska 16/d, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 46194. gnk-62361

Rakić Stanimir, Stantetova ulica 2, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
317872, reg. št. 15710, izdala UE Velenje.
gns-62578

Rakun Ivan, Poljane 40, Rečica ob Savinji,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
5814, izdala UE Mozirje. gnu-62526

Ramovš Adela, Krtina 22/a, Dob, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1408229,
reg. št. 35465, izdala UE Domžale.
gns-62128

Rekić Rasima, Cankarjeva 25, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 45498, izdala UE Koper. gnd-62218

Renko Mitja, Kosovelova 16, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
276448, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnb-62270

Reš Vinko, Volkmerjeva cesta 28, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30705, izdala UE Ptuj. m-1445

Retelj Franc, Markljeva ul. 15, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, št. S 167852, reg.
št. 21704, izdala UE Novo mesto. gnl-62364

Robnik Miha, Varpolje 75, Rečica ob Savi-
nji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9270,
izdala UE Mozirje. gnn-62133

Rode Agata, Framska 4, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1092049,
reg. št. 100442, izdala UE Maribor. m-1425

Rodica Darko, Kraljeva 10, Koper – Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, št. 8818.
gng-62490

Rojc Evgen, Zabiče 69/a, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
561533, izdala UE Ilirska Bistrica. gnk-62511

Rojko Ksenija, Krčevina pri Vurbergu 9/b,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 37243, izdala UE Ptuj. gnf-62016

Rozman Irena, Plešičeva ulica 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
512202, reg. št. 123639, izdala UE Ljublja-
na. gno-62057

Rupar Matevž, Begunje 7, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11028, izdala UE Cerknica. gny-62397

Sakelšek Slavko, Pleteršnikova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 970254, reg. št. 61442, izdala UE Ljublja-
na. gni-62588

Sekulovski Kosta, Mestne njive 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8224, izdala UE Novo mesto. gnx-62373

Simončič Jožef, Štantetova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 99115,
reg. št. 37495, izdala UE Maribor. m-1416

Sobočan Nevenka, Ulica bratov Praprot-
nik 21, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 807892, reg. št. 35768. gnu-62026

Sorbara Ana, Tržaška 49/a, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4918.
gns-62028

Soršak Danica, Žolgarjeva 20, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4504. gnz-62121

Soršak Marijan, Morje 29/a, Fram, dupli-
kat vozniškega dovoljenja, kat. BFGH, št. S
1128311, reg. št. 14328, izdala UE Maribor.
m-1417

Sovič Marjana, Cven 82/c, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3415, izda-
la UE Ljutomer. gnd-62018

Stanišić Vladimir, Vipavska cesta 3, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1395737, reg. št. 16575, izdala UE Ajdov-
ščina. gnj-62387

Starič Eva Constanta, Majcnova ulica 5,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1316158, reg. št. 11585, izdala UE Trebnje.
gnj-62587

Stegnar Primož, Straža pri Moravčah 10,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1392936, reg. št. 35305, izdala UE Domža-
le. gnz-62621

Stopar Boris, Mala vas 8, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 294143,
reg. št. 48091, izdala UE Ljubljana.
gnq-62080

Strajnar Silva, Dečja vas 20, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061843,
reg. št. 10301, izdala UE Trebnje.
gnd-62418

Stražišar Marko, Matena 31/a, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1502204,
reg. št. 241839, izdala UE Ljubljana.
gnb-62570

Suhadolnik Bernarda, Kuclerjeva ulica 9,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9068, izdala UE Vrhnika. gnd-62568

Suhar Janez, Jesenkova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90743, reg. št. 75712, izdala UE Ljubljana.
gnk-62411

Šarkanj Jadran, Manžan 107, Koper – Ca-
podistria, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 13084. gnz-62471

Šegš Andraž, Cesta 1. maja 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307718, reg. št. 51042, izdala UE Kranj.
gnx-62173

Šegula Rudolf, Šentilj 118/e, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9390, izdala UE Pesnica. m-1429

Šeligo Gorazd, Negova 65, Spodnji Iva-
njci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 14535, izdala UE Gornja Radgona.
gnj-62362

Šeligo Samo, Grunova 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 40546.
gng-62265

Šlaus Robert, Petrovičeva 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1378715,
reg. št. 103649, izdala UE Maribor. m-1430

Šmajdek Vid, Šalijeva 1, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 6082,
izdala UE Novo mesto. gnz-62371

Šmigoc Adolf, Krčevina pri Vurberku 172,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. 34530, izdala UE Ptuj.
gng-62015

Šprah Edvin, Ul. Planinčevih 42, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
abcdefgh, št. S 164726, reg. št. 79740.
m-1411

Špur David, Partizanska 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1071928,
reg. št. 109511, izdala UE Maribor. m-1424

Šraj Iztok, Ljubljanska cesta 5/a, Trzin,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABGH,
št. S 1393009, reg. št. 8956, izdala UE Dom-
žale. gnk-62615

Štepec Peter, Ziherlova ulica 38, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1032934, reg. št. 45364, izdala UE Kranj.
gne-62492

Štern Frančišek, Tavčarjeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1331848, reg. št. 49929, izdala UE Maribor.
m-1447

Štucin Iztok, Stjenkova 8, Postojna, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11281, izdala
UE Postojna. gnt-62027

Šturm Slavko, Ptujska cesta 15, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
798874, reg. št. 75888, izdala UE Maribor.
m-1404

Šuligoj Mateja, Kremžarjeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252872, reg. št. 217462, izdala UE Ljublja-
na. gnk-62111

Šuštar Jernej, Podgorica 9, Videm-Dobre-
polje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1160933, reg. št. 15218, izdala UE Grosup-
lje. gnx-62548

Tihole Uroš, Jurklošter 14, Jurklošter, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11093, izda-
la UE Laško. gno-62407

Tomšič Ljubica, Vrhovci, Cesta X/11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
689821, reg. št. 189645, izdala UE Ljublja-
na. gnv-62050

Treven Andrej, Petkovec 11/a, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7124,
izdala UE Logatec. gnv-62150

Tržan Štefan, Pod kostanji 20, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
783603, reg. št. 24913. gni-62463

Urek Terezija, Rakovec 10, Kapele, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 14259, izdala
UE Brežice. gne-62142
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Uršič Ana, Skrbinškova ulica 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
886782, reg. št. 61420, izdala UE Ljubljana.
gnj-62412

Velkov Aleksandar, Zalog 43, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 392317,
reg. št. 37290, izdala UE Ljubljana.
gne-62392

Vičič Valentin, Medenska cesta 24/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887935, reg. št. 157656, izdala UE Ljublja-
na. gnn-62583

Vilič Frano, Gregorčičeva 60, Piran – Pira-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7466,
izdala UE Piran. gny-62222

Vovk Bojan, Uriskova ulica 29, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1417786, reg. št. 4400, izdala UE Velenje.
gns-62428

Zadnikar Franci, Celarčeva ulica 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
601760, reg. št. 14231, izdala UE Kranj.
gnk-62586

Zajamšek Tatjana, Slatina 5/d, Šmartno
ob Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1485932, reg. št. 14910, izdala UE Velenje.
gne-62467

Zbašnik Aleksander, Dane 3, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8844, izdala UE Cerknica. gnz-62446

Zupančič Alenka, Gorenja vas 2, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1227090, reg. št. 10490, izdala UE Grosup-
lje. gnh-62239

Žajdela Marija, Čermožiše 45/a, Žetale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15907.
gnp-62006

Žel Sabina, Ruperče 60, Pernica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 440957, reg.
št. 91910, izdala UE Maribor. m-1400

Žilavec Anton, Ob jezgonu 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 878517,
reg. št. 75249, izdala UE Maribor. m-1449

Žist Andrej, Pot na veselico 20, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1292516, reg. št. 3455, izdala UE Metlika.
gnl-62514

Žitko Alojzij, Prevalje pod Krimom 5, Pre-
serje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 186208, reg. št. 10338, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-62504

Žunkovič Janez, Smerinje 8/a, Kranjska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1475073, izdala UE Jesenice. gnn-62608

Zavarovalne police

Ahačič Matevž, Cankarjeva 6, Tržič, za-
varovalno polico, št. 783713, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnz-62496

Atanasovski Ljudmila, Medno 32/e, Ljub-
ljana-Šentvid, zavarovalno polico, št.
101332694, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-62421

Boštjančič Mira, Kilovče 29, Prem, zava-
rovalno polico, št. 4140200559, izdala za-
varovalnica Slovenica na ime Boštjančič Mi-
ra, Silvo. gnm-62163

Bravec Milena, Podkum 30, Podkum, za-
varovalno polico, št. 00101286242, izdala
zavarovalnica Slovenica. gns-62403

Grebenc Niko, Črtomirova ulica 3, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 341351, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-62011

Kotar Klemen, Vaupotičeva 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 783818, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d. gny-62497

Maver Tomaž, Velike rebrce 1, Zagra-
dec, zavarovalno polico, št. 0784034, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gnl-62310

METRO AVTO SERVIS d.o.o., Ul. Jožeta
Jame 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
799189 z veljavnostjo do 18. 10. 2001,
izdala zavarovalnica Tilia za vozilo Xsara II
1.6i 16v. gnf-62166

Novak Jernej, Ulica Rozke Usenik 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 822573,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnf-62316

Ružič Ana, Mucharjeva ulica 10, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 389933, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnk-62311

Slabe Miha, Zadružna pot 3, Logatec,
zavarovalno polico, št. 957410. gnv-62500

Trampuš Martin, Pešje 11, Krško, zavaro-
valno polico, št. 00101390990. gns-62203

Trentelj Jožefa, Ulica solidarnosti 3, Litija,
zavarovalno polico, št. 514908, izdala zava-
rovalnica Tilia. gnt-62377

Spričevala

Bašnec Matjaž, Sp. Gasteraj 13, Jurovski
Dol, zaključnega spričevala OŠ s prilagoje-
nim programom Lenart, leta 1984. m-1437

Bečirević Kanita, Jakčeva 20, Novo me-
sto, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije No-
vo mesto, izdano leta 1991 in 1992.
gno-62482

Bedenik Peter, Cerovec pod Bočem
26/a, Rogaška Slatina, spričevalo 3. letnika
SSŠ Štore. gnb-62370

Bergant Petra, Strniševa cesta 35, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1998. gnz-62046

Cepuš Mojca, Opekarniška 12, Celje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Lava, izdano
leta 1999. gnm-62534

Curanovič Valentina, Zasavska cesta 40,
Kranj, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 1999/2000.
gny-62372

Čulk Ervin, Breg 50, Majšperk, spričeva-
lo o končani OŠ Majšperk, št. 12/112-96,
izdano leta 2001. gnb-62374

Druškovič Maja, Ob železnici 43, Poljča-
ne, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Ma-
ribor, izdano leta 1998/99, 1999/2000.
m-1448

Dukarič Božič Branka, Trg 9, Prevalje,
indeks, izdala Srednja strojno kovinarska šo-
la Ravne leto izdaje 1987 na ime Dukarič
Branka. gnm-62034

Hafner Lela, Šaleška 2/d, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1995. gnr-62433

Holcman Katarina, Glavni trg 14, Ljuto-
mer, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2000. gne-62271

Horvat Urška, Žižki 67, Črenšovci, matu-
ritetno spričevalo izdal Državni izpitni center
in Gimnazija F.M. Ljutomer, št. obvestila o
uspehu 011-736-573, št. maturitetnega spri-
čevala 557. gnd-62368

Klanjšek Borut, Ljubljanska 56, Celje,
spričevalo Srednje tehniške šole Celje, izda-
no leta 1993. gnp-62231

Krivograd Rahela, Trg 64, Prevalje, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Zdravstvene šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1992, 1993 in
1994. gnm-62209

Kump Alen, Markovičeva 13, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1999/2000, 2000/2001. m-1433

Lazar Janko, Kolovrat 30, Izlake, spriče-
valo o zaključnem izpitu Šole za poklicne
voznike Ježica, št. IV/1667, izdano leta
1977. gnl-62410

Leščanec Stjepan, Mali Erjavec 24, Mali
Erjavec, Hrvaška, spričevalo 1. letnika Sred-
nje šole Črnomelj, izdano leta 1990.
gno-62507

Muhič Marija, Zabovci 86/a, Markovci,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole
MB (III. letnik), št. 2350010, izdano
23.6.1978. m-1432

Novak Aleš, Avgustinčičeva ulica 11, Ljub-
ljana-Polje, diplomo Kadetske šole za milič-
nike, Ljubljana. gnu-62476

Ogorevc Goran, Pot na Polšco 67, Kr-
ško, spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje šole Krško, izdano
leta 2000. gns-62378

Pišotek Jožica, Zlogovna vas 4, Oplotni-
ca, zaključno spričevalo 7. razreda OŠ po-
horskega bataljona Oplotnica, izdano v šol-
skem letu 1969/70. m-1415

Prah Jože, Ulica Elizabete Zorko 8, Bre-
žice, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce v Brežicah, št. 176/76.
gnx-62123

Pučko Bojan, Šinkov turn 50/a, Vodice,
indeks, izdala Srednja šola tehničnih strok
Litostroj leto izdaje 1984. gnz-62071

Pulko Ivan, Čermožiše 53/b, Žetale, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gostinske šole v
Mariboru, izdano leta 1999/2000. m-1419

Razumič Andrej, Kranjska 4/b, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Toma Brejca Kam-
nik, izdano 12. 6. 1992. gnj-62337

Rojina Gita, Cesta 1. maja 35, Kranj, po-
strdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti št. 615746, izdal In-
ter-es d.o.o. Ljubljana, dne 19. 6. 2001.
gnm-62038

Senekovič Jože, Heroja Nandeta 44, Ma-
ribor, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor, izdana leta 1988. m-1418

Šket Miha, Ihanska cesta 16, Domžale,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1996.
gnc-62569

Štritof Marjana, Sela 113, Dobova, spri-
čevalo Pedagoške gimnazije Brežice, izdano
leta 1979/80, 1980/81 in maturitetno spri-
čevalo izdano leta 1981. gnf-62041

Valand Stanislav, Podova 55, Rače, potr-
dilo o uspešno opravljenem preverjanju zna-
nja za pridobitev licence, št. 604674, izdano
27. 11. 1997. gnh-62214

Vešligaj Željko, Dašnica 54, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT Celje,
izdano leta 1989. gnh-62064

Vidmar Mateja, Zdraviliški trg 5, Dolenj-
ske Toplice, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, iz-
dano leta 1979/80. gnv-62125

Zupančič Robert, Kranjska 36, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Toma Brejca Kam-
nik, izdano 25. 6. 1987. gni-62338

Ždral Sanda, Topniška 6, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 2001. gnb-62220



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 67 / 10. 8. 2001 / Stran 5057

Župevec Zoran, Srebrniče 21, Novo me-
sto, letno spričevalo 3. in 4. letnika ter ma-
turitetno spričevalo Srednje ekonomske šo-
le Novo mesto, izdano leta 1996, 1997.
gnb-62170

Ostali preklici

ALOJZ ŠKORJANEC S.P. – AVTO
ŠKORJANEC, Cesta na kmetijsko šolo 14,
Šentjur, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0044035 za vozilo RE-
NAULT R19 1.4RT, št. šasije
VF1B53A0511774549. gni-62063

Andrejašič Primož, Črnkovih 1, Ruše, de-
lovno knjižico, št. 0392453, izdana 17. 11.
1997 pri UE Ruše. m-1407

Arh Angela, Podlipovica 35, Izlake, hra-
nilno knjižico št. 827101-012304, izdala Za-
savska HKS. gnu-62101

AVC-Audio Video Consulting d.o.o., Rim-
ska cesta 24, Ljubljana, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1024966. gnq-62505

Avguštin Bojana, Temlinova 7, Murska So-
bota, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0208604. gnn-62033

AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1002533 za vozilo Renault me-
gane scenic 1.6, št. šasije
VF1JA0F0518063984. gnz-62521

AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0243677 za vozilo Renault me-
gane 1.6, št. šasije VF1BA0F0G16516089.
gnx-62523

Banič Marko, Pot na Kamenšak 22, Le-
nart v Slov.goricah, delovno knjigo št. reg.
4412, serijska št. 871337, izdana
13.02.1969 pri SO Lenart. m-1439

Bašić Husein, Stara cesta 4, Vrhnika, de-
lovno knjižico. gnk-62386

Biščanič Andrejka, Ponikve 5, Jesenice na
Dolenjskem, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1017981. gnc-62394

CENTER LJUBLJANA d.d., Letališka 1,
Ljubljana, licenco št. 0001166/29, izdala
GZS dne 9. 2. 1998 za vozila: TAM T80,
reg. oznaka LJ-100R14 in TAM T80 5BK,
reg. oznaka LJ-100R15. gni-62196

CENTER LJUBLJANA d.d., Letališka 1,
Ljubljana, licenco št. 0001166/29, izdala
GZS dne 9. 2. 1998 za vozila TAM T75
5BK, reg. oznaka LJ-100R18 in FAP, reg.
oznaka LJ-100R26. gny-62197

DALEN d.o.o., Šlandrova 10, Ljublja-
na-Črnuče, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1017501, za vozilo
Volvo S 70 2,5,, z reg. oznako LJ R1-31J.
gnt-62052

Demšar Blaž, Zapreval 3, Poljane nad
Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št.
64980028, izdala FE. gnx-62402

Dešić Leonarda, Krimska ulica 20, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnc-62619

Domanjko Gregor, Matenja vas 72, Pre-
stranek, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1107778. gnt-62127

Drozg Marko, Podboč 4, Poljčane, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1062992. gnd-62522

Družovec Franc, Ivanjski vrh 12, Cerkve-
njak, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1116315. m-1410

FINEA TRADE d.o.o., Kraljeviča Marka
5, Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0230004 za vozilo
TPV AMIGO, A5, št. šasije
ZY2V0A50800001850. gne-62042

Fortun Robert, Francarija 26, Preddvor,
delovno knjižico. gni-62613

Frank Jana, Gornji Zemon 1/a, Ilirska Bis-
trica, študentsko izkaznico, št. 71990712,
izdala Biotehniška fakulteta. gnn-62158

Frankič Milena, Kamniška graba 37/a,
Kamnica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1011570. m-1421

Godejša Robert, Kebetova 19, Cerknica,
overjeno kopijo licence št.
001628/1950-LM14/1997 za vozilo Tovor-
no MAN – 19442, z reg. oznako LJ L4-88T.
gnh-62264

GRADIS SPO d.d., Šmartinska 32, Ljub-
ljana, kopijo licence št. 00042 za vozilo TAM
110 T, z reg. oznako LJ 13-56L, izdala Go-
spodarska zbornica Slovenije. gnr-62554

Grmek Jaka, Pšenična polica 17, Cerklje
na Gorenjskem, delovno knjižico, izdano leta
1991. gnt-62202

Gselman Danilo, Trniče 26, Marjeta na
Dravskem polju, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1020091 za
vozilo Renault Kangoo 1,4. m-1406

Henigman Miroslav, Lončarska ulica 29,
Dolenja vas, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0102432. gnr-62479

Hlebec Matjaž, Nazorjeva 2, Kranj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1040464. gnq-62155

Horvat Franjo, Trubarjeva 70, Piran – Pi-
rano, delovno knjižico. gnr-62204

Hrastnik Danilo, Gorkega ulica 4, Mari-
bor, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1027747. gns-62528

Humar Igor, Krpanova 11/a, Koper – Ca-
podistria, izkaznico vojnega veterana, št.
001331, izdana 22. 10. 1999. gnp-62031

Jager Mira, Rusjanov trg 5, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gne-62217

Kavčič Dušan, Oprešnikova ulica 38,
Kranj, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1024150. gng-62040

Kebe Zvonko, Cegelnica 35, Novo me-
sto, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1293331. gnj-62212

Kelher Ivica, Sremič 8, Krško, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 174919. gnx-62573

KLOPOTEC D.O.O., Vrazova 5, Ormož,
zavarovalne police, zastopnik: Šacer Jernej,
ZK zelena karta št. 0745341, Kralj Marija,
Z-3 pobotnica št. 239588 in Jelovica Boš-
tjan, Z-3 pobotnica št. 168326. gns-62153

Kobold Franc, Brdinja 18/c, Ravne na Ko-
roškem, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0093202. gnm-62284

Kozamernik Stanislav, Notranjska cesta
49/a, Logatec, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1017383.
gnw-62124

Krapec Ivan, Rajšpova ulica 7, Ptuj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1033588. gnu-62501

Kristanc Nace, Britof 45, Kranj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1134994. gnp-62056

Krištof Irena, Betnavska 24, Maribor, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1011950. m-1450

Kropivnik Luka, Bognarjeva pot 10, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1020135. gnn-62283

Kumer Andreja, Spodnja Kanomlja 47,
Spodnja Idrija, dijaško izkaznico, izdal Gim-
nazija Poljane. gnj-62237

Libnik Branko, Cesta ob Barju 38, Škoflji-
ca, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-346-00/96, izdala Uprava
RS za pomorstvo Koper. gnf-62591

Ljoljo Robert, Selo 51, Domžale, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 0243677. gnh-62114

Lucija Trgovina d.o.o., Goriška c. 68, Aj-
dovščina, preklicuje licenco št. 0000763/31
za vozilo Zastava reg. št. GO-A3-100 izdano
dne 23. 2. 1998. Ob-53495

Lukinović Nedeljko, Jakobovo naselje 16,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
52726, ser. št. 23151, izdana 27. 6. 1985
v Murski Soboti. gnu-62126

Malgos, malo gospodarstvo, d.o.o., Spla-
varska 18, 2367 Vuzenica – v stečaju, pre-
klicuje licenco št. 0001208 za vozilo z reg.
oznako SG U15-008. Ob-53343

Malijanska Gordana, Ulica Andreja Ku-
marja 45, Ljubljana, delovno knjižico.
gnm-62134

Maliqi Luana, Glavarjeva ulica 56, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnv-62200

MARVO d.n.o., Nikova ulica 2, Maribor,
licenco št. 01899/34 za tovorno vozilo z
reg. oznako MB 98-48H, izdala GZS dne
16. 3. 1998 za podjetje Volavšek-Marvo
d.n.o., Nikova ulica 2, Maribor. gnr-62154

Mazij Jože, Velike Bloke 8, Nova Vas,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1023048. gnn-62483

Mežan Matjaž, Ulica generala Maistra 2,
Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1030731 za
vozilo DAEWOO Leganza 2.0, št. šasije KLA-
VF69ZEWB138137. gnf-62391

Mirnik Roman, Medno 63, Ljubljana-Šen-
tvid, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1448/70-93, izdala Upra-
va RS za pomorstvo Koper dne 20. 7. 1993.
gnp-62060

Mirt Marjana, Dobrova 7, Senovo, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1024212. gnk-62036

Munda Martina, Dalmatinska 24, Maribor,
delovno knjigo reg. št. 17595, leto 2001 v
Mariboru. m-1440

PAAM AUTO d.o.o. ZAVRČ, Zavrč 7/a,
p.p. 350, Zavrč, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1070617 za
vozilo DAEWOO LANOS 1.5 3DR, št. šasije:
KLATF08YEXB326017. gnr-62279

Panjan Dušan, Vojna vas 27, Črnomelj,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1024619. gnc-62369

Perčič Aljoša, Cesta Kokrškega odr. 14,
Kranj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-7302/99. gnw-62499

POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Poslovna
enota Koper, Glagoljaška 8, Koper – Capo-
distria, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1034364 za vozilo Rena-
ult kangoo expres, reg. oznaka MB 73-29N,
lastnik Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, Maribor. gnm-62188
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Potočnik Tomaž, Struževo 47/b, Kranj,
delovno knjižico. gno-62032

Radešič Dejan, Partizanska 16/d, Koper –
Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1226987. gne-62367

Rebič Alojz, Hribernikova 3, Mozirje, De-
lovna knjižica, reg. št.: 12446, ser. štev.:
0179966 izdana pri Upravni enoti Mozirje, z
dne 28.8.1990. gnu-62251

Rihar Jurij, Velika stara vas 14/b, Gro-
suplje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1020215. gnh-62164

Rojina Gita, Cesta 1. maja 35, Kranj, de-
lovno knjižico, izdana v Kranju leta 1987.
gnq-62030

Rolih Jožica, Vrhovo 6, Ilirska Bistrica,
preklic delovne knjižice, objavljen v Ur. l. RS,
št. 56/2001. gnj-62037

Romih Damjan, Ipavčeva 18, Limbuš, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 247289. m-1413

Rotar Robert, Vagajeva ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-62541

Rudolf Martina, Plešičeva 23, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1007656. gnl-62210

Rupar Ladislav, Dvorje 89, Cerklje na Go-
renjskem, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1083687. gnk-62261

SAŠ d.o.o., Stegne 25, Ljubljana, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0229691 in A 0221780. gnc-62044

Senica Damjan, Lopata 32/b, Celje, de-
lovno knjižico, št. registra 587, izdana leta
1995 v Celju. gno-62607

Stare Petra, Hrastje 46, Kranj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1038603. gnk-62161

SUROVINA d.d., Vita Kraigherja 5, Mari-
bor, overjeno kopijo licence št. 0010010,
za vozili TAM 190T 15 z reg. oznako MB
19-17E in M.A.N. 18.284 LAK z reg. ozna-
ko MB U5-836. gne-62442

Šabić Petra, Malgajeva ulica 16, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnn-62208

Šafarič Sandra, Kalanova 1, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 26102893, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljub-
ljani. gno-62157

Škafar Joško, Peričeva ulica 15, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnc-62519

Škobić Ana, Kamnica 73, Dol pri Ljublja-
ni, študentsko izkaznico, št. 20980244, iz-
dala Pravna fakulteta. gni-62413

Titan Erna, Rakovci, Vrtna 19, Murska
Sobota, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1020174.
gnx-62498

Vidovič Vidko, Kolodvorska 4, Rače, de-
lovna knjižica reg. št. 20466/73. m-1428

Vidrih Tomaž, Gradiška cesta 4, Vipava,
potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS posta-
jo, št. 02/09-9512, izdala URSP Koper.
gnj-62112

Vodeb Marjeta, Mariborska cesta 202,
Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1030779. gnm-62434

Vojinović Jovan, Jakčeva ulica 27, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnk-62211

Vraničar Marjan, Tomšičeva 40, Maribor,
izjavo o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila, št. B 0024185. gni-62213

Winkler Dušan, Gregorčičeva 3, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4796-0094. m-1451

Winkler Dušan, Gregorčičeva 3, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za VHF GMDSS
postaja št. 02/09-11359/99, št. 628.
m-1452

Zafran Veronika, Novi kot 17, Draga, de-
lovno knjižico. gng-62540

Založnik Pika, Vrhovčeva 4, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 21016745, izdala
FDV. gnk-62315

Zorman Bojan, Tominškova 62, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4423/99. gnz-62146

Zupan Emilija, Sp. Duplje 106, Duplje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1033441. gnf-62366

Zupan Primož, Sveteljeva 13, Šenčur, de-
lovno knjižico. gnn-62512

Žižek Iztok, Hotiza 195, Lendava – Len-
dva, delovno knjižico, zap. št. 285, ser. št. A
0421195, izdana 9. 11. 1998 pri UE Len-
dava. gnp-62131
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Prof. dr. Bogomir Sajovic

LASTNINSKA PRAVICA, IZVEDENE IN
POSEBNE PRAVICE
Najbolj plodovit avtor založbe Uradni list, klasični civilist profesor Sajovic je izdal svojo deseto
knjigo. Z njo avtor dopolnjuje predvsem razmišljanja, ki jih je predstavil v knjigah o temeljih
skupnosti civilnega prava, naravi lastninske pravice in posesti.

Že naslovi poglavij povedo, da avtor tokrat obravnava nadvse aktualna vprašanja, na primer
služnosti, užitek in zelo obsežno tudi lastninsko pravico. Ob povzemanju zakonodaje na tem
področju v evropskih državah tudi opozarja, da je utemeljeno obravnavanje stanovanjske pravice
kot posebne pravice.

Če je prof. dr. Sajovic pri svojem pisanju zazrt v teoretična vprašanja, je sodnik slovenskega
vrhovnega sodišča Tone Frantar strogo omejen na sodno prakso o lastninski pravici, motenju
posesti, razmerjih med solastniki itd., tako da je knjiga posrečena kombinacija teorije in prakse.

Cena: 7992 SIT Koda: 10556

Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si
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S tem nepreklicno naročam

LASTNINSKA PRAVICA,
IZVEDENE IN POSEBNE PRAVICE Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig



Stran 5060 / Št. 67 / 10. 8. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

POMORSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe

Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi
pomorski zakonik, ki v 999 členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih poteh,
na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri
reševanju na morju in o prekrških.

Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku sta pripravila vodilna slovenska strokovnjaka na tem
področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Marko Ilešič in
predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet profesor
dr. Marko Pavliha.

Na koncu knjige je podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem
slovenskem zakonu. Pripravila sta ga mag. Alenka Andrijašič in Tomaž Ilešič.

Cena 8640 SIT z DDV 10550

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo
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