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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 01/2001 Ob-56690
1. Naročnik: Nepremičnine Celje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg celjskih kne-

zov 8, 3000 Celje, tel.: 03/42-65-100.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: izgradnja prizidka
k Narodnem domu v Celju.

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
tehnična služba, Dimitrij Conradi.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 10. 2001.

Nepremičnine Celje, d.o.o.

Št. 59/3094/2001 Ob-56763
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-24-33, tele-
faks 01/474-24-42.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih:

A – izdelava prostorske dokumenta-
cije – lokacijskega načrta za DV
2 × 400 kV Cirkovce – Pince z razple-
tom DV pred razdelilno postajo (RP) in
za RP 400 kV Cirkovce,

B – izdelava idejnih rešitev, idejnega
projekta (IDP), investicijskega programa
(INP) in projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja (PGD) za DV 2 × 400 kV
Cirkovce – Pince z razpletom DV pred
RP in za RP 400 kV Cirkovce,

C – izdelava poročila o vplivih na oko-
lje za DV 2 × 400 kV Cirkovce-Pince z
razpletom DV pred RP in za RP 400 kV
Cirkovce.

4. Kraj dobave: DV 2 × 400 kV Cirkov-
ce-Pince in RTP Cirkovce z okolico.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: januar 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
kontaktna oseba Aleš Kregar, tel.
01/474-25-70.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 05 Ob-56778
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

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

1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-11, tele-
faks 01/589-73-47.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: rekonstrukcija in
razširitev skladišča naftnih derivatov
Ortnek.

4. Kraj dobave: Ortnek pri Ribnici na
Dolenjskem.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, vodja projekta Dušan Garzarolli, tel.
01/589-73-11 ali 041/630-328.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: oddaja naročila na način
“funkcionalni ključ v roke”, ocenjena vre-
dnost 2,8 mrd SIT.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 15. 10. 2001.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 110-1/01 Ob-56830
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nabava posipnih
materialov – natrijevega klorida za po-
trebe zimske službe na AC in HC v letu
2001/2002. Dobava soli v rinfuzo sta-

nju in v silos. Dobava 9000 ton različnih
granulacij in vlage.

4. Kraj dobave:. AC baze Ljubljana, Po-
stojna, Hrušica, Slovenske Konjice, Mari-
bor, Kozina in njihove izpostave.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: v letu 2001; rok do-
bave: v 48 urah po naročilu JPVAC, sukce-
sivno glede na vremenske razmere in pora-
bo vse do 30. 4. 2002; pričetek del: takoj
po podpisu pogodbe oziroma sukcesivno
40% pogodbene dobave do 31. 12. 2001,
ostalo količino sukcesivno do 30. 4. 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Družba za državne ceste d.o.o., AC projekt
za vzdrževanje Svit Černe, univ. dipl. inž.
komun., tel. 01/30-94-273.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročnik si pridružuje na-
ročiti po istih cenah še dodatno količino, ki
presega pogodbeno količino vendar ne več
kot 25% pogodbene količine.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 12. 10. 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

Popravek

Št. 402-04-103/01 Ob-56848
V javnem razpisu za nabavo vozila iz seg-

menta E objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 12. 10. 2001, Ob-56447, se v
8.a točki doda ura predložitve ponudbe,
tako da se pravilno glasi:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 11. 2001 do 9. ure.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 044-01/95-1/7 Ob-56618
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.
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2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. št. 01/478-96-81 (Matjaž
Vovk), faks št. 01/478-94-03, elektronski
naslov matjaz.vovk@dz-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
papirja in kartona, magnetno-optičnih
medijev, avdio in video trakov ter to-
nerjev.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi so navedeni v razpisni dokumentaciji;
sprejemljive so ponudbe za en sklop, več
sklopov ali vse sklope skupaj.

4. Kraj dobave: Šubičeva ulica 4, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Državni zbor, Oddelek za inve-
sticije in vzdrževanje (Matjaž Vovk), Šubi-
čeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 2.000 SIT (z DDV)
na ŽR št. 50100-637-55237, sklic
28-12114-714199 s položnico ali virma-
nom.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 11. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Državni
zbor, Oddelek za investicije in vzdrževanje
(Matjaž Vovk), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2001 ob 9. uri v prostorih
državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: potre-
bno je predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5 % od vrednosti po-
nudbe (brez DDV) z datumom veljavnosti
14. 12. 2001 in izjavo banke o odobritvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti v višini 5 % od vrednosti
pogodbe (brez DDV), v primeru sklenitve
pogodbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
30 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: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še 90 dni od dneva, določenega za predlo-

žitev ponudb; predvideni datum odločitve je
14. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: orientacijska vrednost naročila je 85
mio SIT (brez DDV), od tega 40 mio SIT v
letu 2002 in 45 mio SIT v letu 2003.

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

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

Republika Slovenija
Državni zbor

Št. 020/01 Ob-56619
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

1000 Ljubljana; tel.: +386 1/58 75 200;
faks: +386 1/52 46 480.

3. (a) Vrsta in količina blaga: elektro
material.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: s podpisom
pogodbe, eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana; razpisna dokumentaci-
ja: Oddelek za ekonomiko in javna naročila,
I. nad. soba 28, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel.: +386 1 58 75 247, faks:
+386 1/58 75 217; dodatne informacije:
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 dokumenta-
cije je 5.950 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - Dobava elektro materiala“.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potr-
dno predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o
davčnem zavezancu.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudnik mora poslati ponud-
bo na naslov Termoelektrarna Toplarna Ljub-
ljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljublja-
na, ali dostaviti v Oddelek za ekonomiko in
javna naročila, I. nad. soba 28.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 26. 10. 2001
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v višini 1,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 1. 2. 2002.

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

nik nudi 60 dnevni najkrajši plačilni rok po
izstavitvi računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 2. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 10. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 81 točk; dobavni rok do 15 točk; plačilni
rok do 4 točke.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št. 200/2001 Ob-56653
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos to-

vorno vozilo, nosilnosti 6-7 ton, nad 300
KW, štirikolesni pogon, prekucnik, z na-
kladalno roko.

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

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

da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe - do konca leta 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Od-
dajniki in zveze, Vojko Oroz, faks
01/475-27-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 10. 2001
dalje vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-27-10 in na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (številko razpisa) in z na-
vedbo davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 11. 2001
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z na-
pisom: Ne odpiraj-za razpis-ponudba za
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razpis št. 200/2001 - Tovorno vozilo. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2001 ob 10. uri v veliki sejni
sobi, RTV center, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v višini 5% od
razpisane vrednosti.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 22. 11.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 70%,
– dobavni rok 10%,
– plačilni pogoji 5%,
– garancija nad 12 mesecev 5%,
– tehnična ustreznost 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: nakladalna roka je kot opcija k razpi-
sni ponudbi in bo kupljena v primeru primer-
no nizke cene v okviru razpisne vrednosti.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 197/2001 Ob-56656
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: zimska

oblačila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe oziroma eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Jože Fekonja, faks 01/475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 10. 2001
do 30. 10. 2001, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na št.

01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vpla-
čilu. Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (številko razpisa) in z na-
vedbo davčne številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 11. 2001
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj-za razpis-ponudba za
razpis št. 197/2001 - zimska oblačila. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov ponu-
dnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2001 ob 12. uri v Veliki sejni
sobi-5. nad. JZ RTV, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe - po razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 70%,
– rok izvedbe 15%,
– plačilni pogoji 5%,
– kakovost 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročil od razpisanega odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami ne opravi izbora.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 33 z dne
5. 5. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Javni zavod RTV Slovenija

Ob-56657
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270 Kr-
ško, Slovenija, telefaks ++386/7/49-21-528,
tel. ++386/7/48-02-305, elektronski naslov:
vladislav.niessner@nek.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vijačna
ali centrifugalna kompresorja za pripra-

vo brez oljnega inštrumentacijskega zra-
ka v NEK Krško, 2 kosa.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 4. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-

tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: NEK - Slu-
žba uvozne nabave - Vlado Niessner
(+386/7/48-02-305), NEK - Služba inže-
niring/modifikacije - Lea Erjavec
(+386/7/48-02-621).

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: od 7. do
14. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 ob
12. uri.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, Vlado Niessner, služba uvozne
nabave.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% od ponudbene
vrednosti.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev 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: 3. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– tehnične prednosti in funkcionalne last-

nosti 35%,
– cena 20%,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč

10%,
– garancijska doba in garancijski pogoji

10%,
– lista referenc 10%,
– dobavni rok 5%,
– obveznosti v zvezi z rezervnimi deli 5%,
– druge obveznosti 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 10. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Št. 7192-1/01 Ob-56662
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

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

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

– sklop 1 - rotacijska parkovna kosilnica,
– sklop 2 - stroj za barvanje talnih oz-

načb,
– sklop 3 - ročna rotacijska kosilnica,
– sklop 4 - kosa - priključek širine 60cm,
Detalji posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,

za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Poslovne enote - AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: december
2001 do februar 2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 tolarjev; plačilo mo-
ra biti izvedeno na žiro račun št.
50102-601-21275 sklic na številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2001 ob 13. uri, Javno po-
djetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič
54, 1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ustrez-
na finančna garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene. Veljavnost
ustrezne finančne garancije mora biti naj-
man 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: ni dodatnih
pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
18. 1. 2002; datum odločitve do 3. 12.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska do-
ba, poprodajne storitve in tehnična pomoč.
Teža in način uporabe meril je podan v raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 7193-1/01 Ob-56668
Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje

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

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

in druga osnovna sredstva.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 - kontejner za vnetljive snovi,
– sklop 2 - dvižna zapornica,
– sklop 3 - oprema pleskarske de-

lavnice,
– sklop 4 - ročno rezalno orodje,
– sklop 5 - lupilec krompirja,
– sklop 6 - grafoskop,
Detalji posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,

za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Poslovne enote - AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: december
2001 do januar 2002 .

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na
žiro račun št. 50102-601-21275 sklic na
številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2001 ob 14. uri, Javno pod-
jetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija - menično zavarovanje za res-
nost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
Veljavnost garancije mora biti najmanj 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpis-
ni dokumentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
18. 1. 2002, datum odločitve do 3. 12.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji in druge ugod-
nosti. Teža in način uporabe meril je podan
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 8547/01 Ob-56669
Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje

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

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

obleke vzdrževalcev avtocest.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 - oblačila,
– sklop 2 - obutev,
– sklop 3 - dežni plašči,
– sklop 4 - zaščitna sredstva,
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,

za dva sklopa ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Poslovne enote - Av-

tocestne baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
december 2001 do februar 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak dan
od 8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o
plačilu stroškov.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na
žiro račun št. 50102-601-21275 sklic na
številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1001 Ljubljana,
(soba 308).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2001 ob 11. uri, Javno pod-
jetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija - menično zavarovanje za res-
nost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
Veljavnost garancije mora biti najman 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpis-
ni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec ali skupno nastopanje (joint ven-
ture) z navedbo in pisnim pooblastilom vodil-
nemu partnerju.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 18. 1.
2002, datum odločitve do 3. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 8637/01 56670
Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje

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

Ljubljana, faks 01/ 51-88-301.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Poslovne enote - AC
baze v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001 do januar 2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na
žiro račun št. 50102-601-21275 sklic na
številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2001 ob 12. uri, Javno pod-
jetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ust-
rezna finančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% ponudbene cene. Vel-
javnost ustrezne finančne garancije mora
biti najman 60 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpis-
ni dokumentaciji.

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

– več ponudnikov lahko nastopi s skup-
no ponudbo, kot skupina enakovrednih
ponudnikov, z navedbo in pisnim pooblast-
ilom vodilnemu partnerju pri skupnem na-
stopu.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
18. 1. 2002 datum odločitve do 3. 12.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji, garancijska
doba, poprodajne storitve in tehnična po-
moč. Teža in način uporabe meril je podan
v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 8546/01 Ob-56671
Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje

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

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

obleke pobiralcev cestnine.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 - oblačila,
– sklop 2 - obutev,
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop

ali za oba skupaj.
4. Kraj dobave: Poslovne enote - av-

tocestne baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
december 2001 do februar 2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na
žiro račun št. 50102-601-21275 sklic na
številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1001
Ljubljana,(soba 308).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2001 ob 10. uri, Javno pod-
jetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija - menično zavarovanje za res-
nost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
Veljavnost garancije mora biti najman 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpis-
ni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec ali skupno nastopanje (joint ven-
ture) z navedbo in pisnim pooblastilom vodil-
nemu partnerju.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe do 18. 1.
2002 datum odločitve do 3. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 8545/01 Ob-56672
Naročnik: Javno podjetje za vzdrževanje

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

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

materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 - zeleni program,
– sklop 2 - gradbeni materiali,
– sklop 3 - tehnični materiali,
– sklop 4 - elektro materiali,
– sklop 5 - materiali črne in barvne met-

alurgije,
– sklop 6 - materiali za vodovodno in

centralno instalacijo,
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,

za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: Poslovne enote - av-

tocestne baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
december 2001 do november 2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
1.500 tolarjev; plačilo mora biti izvedeno na
žiro račun št. 50102-601-21275 sklic na
številko 99.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Grič 54, 1001 Ljubljana,
(soba 308).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2001 ob 9. uri, Javno pod-
jetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija - menično zavarovanje za res-
nost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
Veljavnost garancije mora biti najman 60
dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira naročilo iz lastnih sred-
stev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z
vzorcem pogodbe, kateri je priložen razpis-
ni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec ali skupno nastopanje (joint ven-
ture) z navedbo in pisnim pooblastilom vodil-
nemu partnerju.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
18. 1. 2002 datum odločitve do 3. 12.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 298/01 Ob-56673
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za šport.
2. Naslov naročnika: Univerza v Ljublja-

ni, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000
Ljubljana, telefaks 01/540-22-33.

3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-
niška oprema:

Sklop 1 - stacionarni osebni računalniki
in oprema,

Sklop 2 - prenosni računalniki,
Sklop 3 - strežnik.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe podane za
vse razpisane sklope ali za posamezne sklo-
pe blaga.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
15,055.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

Sklop 1: 11,865.000 SIT,
Sklop 2: 2,690.000 SIT,
Sklop 3: 500.000 SIT.
4. Kraj dobave: Gortanova 22, Ljublja-

na, pri naročniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava
21. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago v tajništvu na-
ročnika pri Simoni Peklar na dan te objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
ter na spletni strani: www.sp.uni-lj.si/opre-
ma.html.

Dodatne informaicje o naročilu pa se do-
bi na naslovu naročnika pri dr. Bojanu Le-
skošku, tel. 01/540-10-77 int. 246 in Igor-
ju Smoliću, univ. dipl. prav., tel.
01/524-81-48, na dan objave in nato vsak
delovni dan med 12. in 13. uro do 14. 11.
2001.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v tajništvu naročnika pri Simoni Peklar.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je na raz-
polago brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, najkasneje do
19. 11. 2001, do 12. ure v tajništvu naroč-
nika pri Simoni Peklar, II. nadstropje, soba
št. 85.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Univerza v Ljubljani, Fakulte-
ta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana,
tajništvo (prevzemnik Simona Peklar, soba
št. 85, II. nadstropje). Na zapečateni kuverti
mora biti v levem spodnjem kotu vidna oz-
naka “Ne opiraj - Ponudba”, številka objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter oz-
naka predmeta naročila z navedbo sklopa
ali sklopov blaga, ki se ponuja. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 11.
2001 ob 12. 15 pri naročniku Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22,
Ljubljana, v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti izpolnjeno menico v
znesku 10% od vrednosti posameznega
sklopa oziroma sklopov, ki jih ponuja z za-
padlostjo menice na dan roka za dobavo
blaga.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje in plačila in/ali sklicevanje na določi-
lo o predpisih drugih. Rok plačila: 60 dni od
datuma izstavitve računa.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe; ponud-
ba mora veljati do 21. 12. 2001. Predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
21. 11. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2001.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport

Št. 21/3-2001 Ob-56674
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Filo-

zofska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 2, Ljub-

ljana, telefaks 01/425-93-37.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ški material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave:
– Ljubljana, Aškerčeva 2,
– Ljubljana, Zavetiška 5,
– Ljubljana, Borštnikov trg 3.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Filozofska fa-
kulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, dekanat -
Mirjana Petković, soba 525 (5. nadstropje).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 10. ure do vključno 22. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 800 SIT za prevzem na loka-
ciji naročnika, oziroma 1.200 SIT če naroč-
nik pošlje ponudniku razpisno dokumenta-
cijo po pošti.

Ponudnik je dožan stroške razpisne do-
kumentacije poravnati pred prevzemom na
žiro račun naročnika, št. 50100-603-40227
- sklic na številko 253103, oziroma na bla-
gajni naročnika v času uradnih ur (od pone-
deljka do vključno četrtka od 11. do 13.
ure) ter dostaviti dokazilo o plačilu.

V primeru pošiljanja razpisne dokumen-
tacije po pošti ponudnik plača pošiljko po
povzetju.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno
22. 11. 2001 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, soba 033
z oznako: “Ne odpiraj - Ponudba JR -
1/2001 - nakup pisarniškega materiala”.

Vsi dokumenti morajo biti zvezani z vrvi-
co in zapečateni tako, da posameznih listov

oziroma prilog ni možno naknadno vložiti,
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe
listov oziroma pečata; v nasprotnem prime-
ru bo ponudba izločena. Ponudbe morajo
biti oddane v tej razpisni dokumentaciji v
enem izvodu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 11. 2001 ob 9. uri v prostorih
Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
(soba 522/V).

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izja-
vo o predložitvi pravnega akta o skupni iz-
vedbi naročila, v primeru da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
nost posameznih izvajalcev za izvedbo naro-
čila. Ne glede na to pa ponudniku odgovarja-
jo naročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma pre-
dložitve ponudbe. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: december 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– rok dobave 15%,
– rok plačila 10%,
– reference 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 10. 10. 2001.
Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta

Št. 3542/2001-9 Ob-56675
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: kurilno

olje, 800.000 litrov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
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: KSP Litija
d.o.o. Ponoviška cesta 15, Litija, Roman
Ciglar, tel. 01/890-00-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure od objave do 5. 11. 2001,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
na trans. račun podjetja.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na trans. račun
št. 02023-0020080754 pri NLB.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Komunalno sta-
novanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška
cesta 15, 1270 Litija-tajništvo direktorja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 11. 2001 ob 10. uri, na sedežu
podjetja v sejni sobi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, z veljavnostjo do 31. 12.
2001.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, odločitev bo sprejeta
predvidoma do 23. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je najnižja končna ce-
na, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogo-
jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2001.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija d.o.o.

Št. 43/2001 Ob-56676
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000

Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-14-330, e-mail: info@snaga-mb.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: posode
za odpadke.

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

4. Kraj dobave: Snaga javno podjetje
d.o.o., Nasipna 64, 2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante so možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
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dobava posod od 1. 1. 2002 do 30. 4.
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Mari-
bor, v blagajni podjetja.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na transak-
cijski račun TRR: 04515-0000175787 z
oznako “RD za JN6/01”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor - v tajništvo po-
djetja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2001 ob 12. uri v prostorih
naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je minimalno 60 dni od podpisa pre-
vzemnega zapisnika.

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: pogoji so podani v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
še najmanj 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 5. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opisana in ovrednotena v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: podrobnejše informacije lahko po-
nudniki dobijo na naslovu naročnika ali po
tel. 02/33-14-330 pri Viliju Cafniku ali Bran-
ku Kosiju.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Snaga javno podjetje d.o.o.
Maribor

Št. 557-3/01 Ob-56677
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ko-

čevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje.
2. Naslov naročnika: Dom starejših

občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330
Kočevje, faks 01/895-03-20, tel.
01/895-32-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
a) sukcesivna dobava živil:
01. skupina: meso in mesni izdelki:

01. podskupina: sveže meso:
12,100.000 SIT,

02. podskupina: mesni izdelki:
2,800.000 SIT,

03. podskupina: perutnina in perutninski
izdelki: 1,500.000 SIT,

04. podskupina: ribe: 170.000 SIT;
02. skupina: mleko in mlečni izdelki:
01. podskupina: mleko: 7,900.000 SIT,
02. podskupina: mlečni izdelki:

4,000.000 SIT;
03. skupina: kruh in peciva: 4,200.000

SIT;
04. skupina: sadje in zelenjava:
01. podskupina: sveže in suho sadje:

7,000.000 SIT,
02. podskupina: sveža zelenjava:

3,200.000 SIT,
03. podskupina: konzervirano sadje:

360.000 SIT,
04. podskupina: konzervirana zelenjava:

1,200.000 SIT,
05. podskupina: zamrznjena zelenjava:

700.000 SIT;
05. skupina: splošno prehrambeno

blago:
01. podskupina: testenine: 500.000

SIT,
02. podskupina: zamrznjeni izdelki iz te-

sta: 2,600.000 SIT,
03. podskupina: ostalo prehrambeno

blago: 5,200.000 SIT,
04. podskupina: jajca: 600.000 SIT;
06. skupina: pijače: 2,000.000 SIT;
skupaj: 52,030.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Dom starejših občanov
Kočevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom starejših
občanov Kočevje, Roška cesta 22, 1330
Kočevje, ponudniki dobe pri Žagar Marici,
tel. 01/895-32-12, vsak delovnik med 8. in
14. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 29. 10. 2001 do
14. ure, v tajništvu doma, in sicer od dneva
objave tega razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT z vključe-
nim 19% DDV, številka žiro računa:
51300-603-18241.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 11. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom starejših občanov Koče-
vje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje – taj-
ništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2001 ob 13. uri, na naslovu:
Dom starejših občanov Kočevje, Roška ce-
sta 22, 1330 Kočevje, posebna soba v pri-
tličju.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje, ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom 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: 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: 8. 10. 2001.

Dom starejših občanov Kočevje

Št. 108/2001 Ob-56678
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije, Področna enota Infor-
macijski center.

2. Naslov naročnika: Zavod za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, Področna
enota Informacijski center, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.

3. (a) Vrsta in količina blaga: predmet
javnega razpisa je nadgradnja tračne ro-
botne knjižnice STK 9360 v STK 9310 -
310 s tračnimi enotami STK 9840 v ra-
čunalniškem centru naročnika.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava v de-
cembru, najkasneje do 28. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področ-
na enota Informacijski center Janez Škufca,
tel. 01/30-77-361, faks 01/23-12-667,
e-mail: janez.skufca@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
po objavi v Ur. l. RS od 10. do 13. ure v
tajništvu naročnika, soba 345/III ali z za-
htevkom po elektronski pošti oziroma s pi-
snim zahtevom po pošti ali faksu (do roka
predložitve ponudb).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: predložitev po-
nudb: sreda, 14. 11. 2001 do 12. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: tajništvo naročnika, soba 345/III.

Dovoljena je poštna ali osebna dostava,
ponudba poslana po pošti mora do datuma
in ure prispeti v tajništvo naročnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: sreda, 14. 11. 2001 ob 12.30 v sej-
ni sobi naročnika, soba 342/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana je nepreklicna bančna garancija za re-
snost ponudbe za vsakega ponudnika, ne-
preklicna bančna garancija izbranega ponu-
dnika za izpolnitev pogodbenih obveznosti
in nepreklicna bančna garancija za dobro
izvedbo garancijskih obveznosti.

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): /

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:

– dobavni rok do 28. 12. 2001;
– servisna služba pooblaščena s strani

proizvajalca STK za servisiranje v Sloveniji
na lokaciji naročnika 24/7/4 (vsak dan, 24
ur, s popravilom napake v 4 urah).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 30. 12. 2001. Odločitev o najugo-
dnejšem ponudniku bo naročnik sprejel v
najkrajšem času po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika z
najnižjo ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Področna enota Informacijski center

Št. 961-12/01 Ob-56685
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

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

1000 Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
vozila za potrebe Zavoda RS za zaposlo-
vanje (5 kosov).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvideni so trije sklopi (glede na tip vozi-
la, ki je razviden iz tehničnih značilnosti).
Ponudniki lahko oddajo ponudbe za vsak
posamezen sklop, dva sklopa ali za vse tri
sklope skupaj.

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

zaključka ali trajanje dobave: predvidena
dobava v prvi polovici decembra 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
vložišču Zavoda RS za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana (klet, soba 02).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo v vložišču Zavoda vsak
delovni dan, med 10. in 14. uro, od dneva
objave v Uradnem listu RS do dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 11. 2001,
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Zavoda RS za zapo-
slovanje, Glinška 12, Ljubljana (klet, soba
04), z oznako “Ponudba - Ne odpiraj“ in z
navedbo predmeta naročila; in sicer “Javni
razpis - avtomobili ZRSZ“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 11.
2001 ob 10.15 v veliki sejni sobi Zavoda
RS za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z zakonom 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): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom(-i) sklenil
pogodbo za dobavo službenih avtomobilov.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni po roku, ki je predvi-
den za oddajo ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, opremljenost vozil, garancijski
rok, servisna služba, rok dobave, druge ugo-
dnosti ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko vse dodatne infor-
macije in pojasnila dobijo le v pisni obliki pri
Barbari Štukelj, faks 01/476-99-06. Skraj-
ni rok, do katerega ponudniki lahko zahte-
vajo pojasnila je 7. 11. 2001, do 12. ure.

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

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

Zavod RS za zaposlovanje

Št. 250/01 Ob-56691
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Cesta 27. aprila

31, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izbira do-

bavitelja prehrambenega blaga v vre-
dnosti 80,000.000 SIT za naslednje
sklope: meso in mesni izdelki, perutni-

na, mleko in mlečni izdelki, kruh in pe-
kovski izdelki, jajca, sadje in zelenjava,
olje in margarina, zmrznjena zelenjava
in ribe, moka in testenine, zmrznjena
živila, ostala živila, pijača.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko prijavi na en ali več sklo-
pov vendar morajo biti v sklopu ponujeni vsi
artikli.

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

sprejemljiva.
6. Datum začetka in predvideni datum

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

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI št.: 50101-603-50267,
sklic na št. 50015-250.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 11. 2001 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 11. 2001 ob 12.30 v prostorih
Zavoda za tehnično izobraževanje, Langu-
sova 21, Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v štirinajstih dneh po
odpiranju.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Miro Rovšek
01/2416-215.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 52/01 Ob-56729
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/431-52-55,
faks 01/432-40-74, elektronski naslov: na-
tasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
osebnih vozil:

– 30 vozil – limuzinski kombi 4 x 4 za
prevoz oseb in stvari,

– 10 vozil – za prevoz oseb, z močjo
motorja 50–60 KM in prostornino
1100–1200 cm3,

– 10 vozil – za prevoz oseb, z močjo
motorja 90–110 KM in prostornino
1500–1600 cm3.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo samo celovite ponudbe,
delne ponudbe ne bodo upoštevane.

4. Kraj dobave: dostava razpisanih vo-
zil je v avtopark na Glavarjevi ulici 14 v
Ljubljani.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: ponudnik mo-
ra ponuditi najkrajši dobavni rok od podpisa
pogodbe, ki ne sme biti daljši od 30 dni.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 19. 11.
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 šte-
vilko: 2300-3371, z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 19. 11. 2001 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 52/01 –
Ponudba za dobavo osebnih vozil – Ne od-
piraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 2001
ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c.
56 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% skupne ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko 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 upravnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa, ki ni starejše od 90 dni,

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

· dokazilo, da 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,

· dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od 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 o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za iz-
vedbo naročila,

· dokazilo o zadostni tehnični opremlje-
nosti ponudnika, potrebnih za izvedbo na-
ročila,

· dokazilo o organizirani servisni mreži
na področju Ljubljane in njene širše okoli-
ce, Novega mesta, Kočevja in Trbovelj,

· dokazilo (referenčno potrdilo) o doba-
vah min. 30 kom osebnih vozil istemu na-
ročniku v RS v zadnjih treh letih,

· dokazilo, da ponudnik nudi nadome-
stno vozilo v času odprave večje okvare
vozila, ki je predmet naročila,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih – posebnih po-

gojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali no-
tarsko overjene fotokopije ter ustrezno ži-
gosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum od-
piranja ponudb.

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 (70% delež),
– skladnost s tipizacijo voznega parka

naročnika (15% delež),
– dobavni rok (10% delež),
– rok plačila (5% 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 9. 11. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 15. 10. 2001.

Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana

Št. 55/01 Ob-56732
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniške opreme za DCV v stari me-
stni elektrarni v Ljubljani:

– oprema, po specifikaciji v razpisni
dokumentaciji,

– montaža opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
upoštevane bodo samo celovite ponudbe,
delne ponudbe ne bodo upoštevane.

4. Kraj dobave: dostava razpisane opre-
me je v poslovne prostore DCV v stari me-
stni elektrarni v Ljubljani.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je mesec december
2001 in predvideni zaključek te dobave je v
40 dneh po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 15. 11.
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 šte-
vilko: 2300-3371, z obvezno navedbo dav-
čne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 15. 11. 2001 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 55/01 –
Ponudba za dobavo pisarniške opreme za
DCV v stari mestni elektrarni v Ljubljani – Ne
odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 2001
ob 13. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c.
56 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% skupne ponud-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: goto-
vinsko 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 pristoj-

nem organu, oziroma samostojni podjetnik
priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 90
dni,
v veljavno odločbo – dovoljenje uprav-

nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,
v dokazilo, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, 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,
v dokazilo, da poslovanje ponudnika ni

predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih 5

letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

· bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od 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, oziroma davčna
odmera za samostojnega podjetnika za zad-
nje poslovno leto, ne starejša od 90 dni,
v 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 in zagotovitvi garancij,

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

· izjave vseh v svoji ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji naročila, da je ponudnik pravočasno in
pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti
do njih,

· dokazilo ponudnika, oziroma njegove-
ga podizvajalca o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti) potrebnih za iz-
vedbo naročila,

· dokazilo o zadostni tehnični opremlje-
nosti ponudnika, oziroma njegovega podiz-
vajalca, potrebnih za izvedbo naročila,

· dokazilo ponudnika, oziroma njegove-
ga podizvajalca, da je v preteklem 5 letnem
obdobju opremil vsaj 1 objekt v obsegu in
izvedbi kot je predmet tega razpisa,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazila glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali no-
tarsko overjene fotokopije ter ustrezno ži-
gosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum od-
piranja ponudb. Pridobitev dokumentov pod
oznako v velja tudi za eventuelnega podiz-
vajalca in morajo biti predloženi v originalu
ali notarsko overjene fotokopije, ustrezno
žigosani in podpisani.

Pojasnilo:
V primeru, da se je ponudnik že javil na

zadnje javne razpise naročnika, sme v po-
nudbi JN 55/01 predložiti fotokopije zahte-
vanih dokumentov (ki sicer ustrezajo glede
žiga, podpisa in starosti) in navesti, v kateri
ponudbeni dokumentaciji se nahajajo origi-
nali, oziroma notarsko overjene fotokopije.
Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni jav-
ni razpis, npr. bančna garancija, izjave po-
nudnika, potrjen vzorec pogodbe ipd., mo-
rajo biti v ponudbi predloženi v originalu.

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 (80% delež),
– strokovna priporočila (reference) (15%

delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 6. 11. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 15. 10. 2001.

Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana

Ob-56744
1. Naročnik: Osnovna šola Milojke Štru-

kelj Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Delpinova 7, 5000

Nova Gorica, tel. 05/33-58-100, telefaks
05/33-58-101.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava prehrambenega blaga. Koli-
čine posameznih vrst prehrambenega bla-
ga so opredeljene v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbo za ce-
lotno javno naročilo ali samo za posamezen
sklop, in sicer:

1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. zmrznjene ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. sladoled,
6. jajca,
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski

izdelki,
8. žita in mlevski izdelki,
9. testenine in zmrznjeni izdelki iz testa,
10. sveža in suha zelenjava ter sadje,
11. zmrznjena zelenjava in sadje,
12. konzervirano sadje, zelenjava in ribe,
13. sadni sokovi in sadni sirupi,
14. porcijsko pakirani piškoti,
15. ostalo prehrambeno blago.
Ponudbe morajo zajemati vse vrste bla-

ga v posameznem sklopu.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Milojke

Štrukelj Nova Gorica, Delpinova 7, 5000
Nova Gorica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika v tajništvu, Irma Štolfa.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do dneva dolo-
čenega za javno odpiranje ponudb med 9.
in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT z vključenim 19%
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DDV, plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30159 s pripisom “za javno
naročilo”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do samo ponudbe, ki bodo predložene na
naslov naročnika najkasneje do 20. 11.
2001. do 13. ure, ne glede na način pre-
nosa pošiljke.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica, Delpinova 7, 5000 Nova Go-
rica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
20. 11. 2001 ob 14. uri na naslovu: Osnov-
na šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, sejna
soba, Delpinova 7, 5000 Nova Gorica.

Na odpiranju lahko sodelujejo predstav-
niki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poo-
blastila za zastopanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10%, če ponudbena
vrednost presega 30 mio SIT.

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

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
najmanj 60 dni od roka določenega za pre-
dložitev ponudb, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo sprejeta predvidoma do 30. 11.
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica

Ob-56748
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100,
faks 03/56-27-592, e-mail: komunala.tr-
bovlje@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
nafte in naftnih derivatov.

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

4. Kraj dobave: Savinjska cesta 11a,
1420 Trbovlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od 22. 11. 2001 do 21. 11. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tr-
bovlje d.o.o. Savinjska cesta 11a, Trbovlje
Januša Mravlje-vodja KOM ali Ivi Lani-
šnik-tajništvo.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT gotovinsko na
blagajni družbe ali negotovinsko, z nakazi-
lom na ŽR 52700-601-11576 z navedbo
predmeta in številko javnega razpisa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb:  13.  11.  2001  ob  9. uri,  v  sejni
sobi Komunale Trbovlje d.o.o., Savinjska
cesta 11a.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti ponud-
be, katere veljavnost je 60 dni.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po delnih ali dobavah. Avansi niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): taka skupina mo-
ra predložiti pravni akt o skupni izvedbi naro-
čila, če bodo izbrani na javnem razpisu. Prav-
ni akt mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to, ponudniki odgovarjajo na-
ročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 60 dni, datum odločitve: do 16. 11.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponudbena cena 45 točk,
– plačilni pogoji 35 točk,
– reference ponudnika 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 10. 2001.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje d.o.o.
Trbovlje

Št. 3-1460/01 Ob-56750
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,

3000 Celje, tel. 03/42-51-210, telefaks
03/42-51-115.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava pisarniškega in drugega po-
trošnega materiala.

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

4. Kraj dobave: lokaciji naročnika Za-
vod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva
18 in Gregorčičeva 5, Celje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Odde-
lek poslovne koordinacije, Irena Ivačič
Štraus.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 21. 10.
2001 dalje po predhodni najavi na tel.
03/42-51-201, ali e-mail: Irena.Iva-
cic@zzv-ce.si.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v vrednosti 5.000 SIT nakažite na
žiro račun št. 50700-603-31733 ali pri bla-
gajni zavoda.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 8. uri v prostorih
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Ipav-
čeva 18.

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: rok
plačila najmanj 30 dni 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): /

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

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

– ponudba mora biti veljavna 30 dni od
roka za predložitve ponudb,

– odločitev o sprejemu ponudb predvi-
doma 10. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 70%,
– plačilni pogoji 20%,
– reference 10%.
Uporaba meril je določena v razpisni do-

kumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije samo na pisno
zahtevo do 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /
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18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Ob-56751
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,

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

stikala: 14 kosov ter vzdrževanje ponu-
jene 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 15. 12.
2001. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 15. 12. 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 “Stikala
2001“. Vsa pojasnila bodo posredovana
prevzemnikom 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.

(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: 12. 11. 2001 do
10.15.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 11. 2001 ob 10.30 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 28. 2. 2002. 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: 12. 10. 2001.

Arnes

Ob-56752
1. Naročnik: Arnes.
2. Naslov naročnika: Arnes, Jamova 39,

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

valnik (router): 4 kosi, razširitev obstoje-
čih usmerjevalnikov CISCO ter vzdrže-
vanje 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 15. 12.
2001. Vzdrževanje dobavljene opreme je
razpisano za nedoločen čas s predvidenim
pričetkom dne 15. 12. 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 “Razši-
ritve 2001“. Vsa pojasnila bodo posredova-
na prevzemnikom 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.

(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: 12. 11. 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: 12. 11. 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 28. 2. 2002. 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: 12. 10. 2001.

Arnes

Ob-56753
1. Naročnik: Osnovna šola Hinka Smre-

karja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Hin-

ka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/500-81-70, faks
01/500-81-80.

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

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

A) kruh in pekovsko pecivo,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) meso in mesni izdelki,
D) slaščičarski izdelki in keksi,
E) konzervirani izdelki,
F) sadni sokovi,
G) sveže sadje in zelenjava,
H) ostalo prehransko blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Hinka

Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000
Ljubljana v tajništvu šole, kjer ponudniki do-
bijo tudi dodatna pojasnila in informacije -
tel. 01/500-81-74, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 21. 11. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo od 22. 10. 2001 dalje.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50104-603-52646.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Hinka Smrekar-
ja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 11. 2001 ob 13. uri v prostorih
Osnovne šole Hinka Smrekarja, Gorazdova
16, 1000 Ljubljana.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov  v  okviru  ene  ponudbe,
potem  ko  je  ta  izbrana  kot  naj-
ugodnejša (47. člen Zakona o javnih na-
ročilih): /

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

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

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave - ponudnik priloži potrdilo pristoj-
nega sodišča (pravne osebe in samostojni
podjetniki),

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejavnje, povezano s poslo-
vanjem ali druga pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero se ponudniku
prepoveduje opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila - ponudnik priloži potr-
dilo pristojnega sodišča (pravne osebe in
samostojni podjetniki),

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

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila - ponudnik priloži do-
kazilo pristojnega organa, ki vodi evidenco
izdanih dovoljenj za opravljanje določene
dejavnosti,

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 22. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 10 točk,
– roki dobave - interventna naročila 7

točk,
– boljše reference 3 točke,
– druge oziroma posebne ugodnosti (po-

pusti, sponzorstvo, ipd.) 4 točke,
– rok plačila 6 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 10. 2001.
Osnovna šola Hinka Smrekarja

Ljubljana

Št. 47/3118/2001 Ob-56761
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: zame-
njava naprav lastne rabe v RTP
400/220/110kV Podlog.

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

4. Kraj dobave: RTP 400/220/110 kV
Podlog.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001 – junij 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: pri
naročniku, prevzem dokumentacije v taj-
ništvu sektorja za Prenos električne ener-
gije, II. nadstropje, Andreja Mihevc, dodat-
ne informacije Srečko Lesjak oziroma Da-
nilo Krajnc.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 SIT +
DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic št. 77.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3C 1.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 12. 11. 2001 ob 10. uri, v dvora-
ni D, IV. nadstropje.

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

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

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

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

– pisne izjave vseh v ponudbi navedenih
podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno
in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne
obveznosti,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalcem, mora ponudnik predložiti po-
godbo o skupnem nastopanju,

– pisna dokazila o strokovni usposoblje-
nosti kadrov ponudnika in podizvajalcev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 12. 1. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 28. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), plačilni pogoji (5%),
s strani naročnika potrjene reference ponu-
dnika za tovrstna dela na elektroenerget-
skih objektih v Sloveniji (5%), s strani naroč-
nika potrjene reference podizvajalca za to-
vrstna dela na elektroenergetskih objektih v
Sloveniji (15%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: predviden ogled objekta je 29. 10.
2001 ob 10. uri, v RTP 400/220/110 kV
Podlog.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 1616/01 Ob-56769
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTP
110/20/6,3 Medvode - dobava in mon-
taža 110 kv oprema (GIS) v ocenjeni vre-
dnosti 550,000.000 SIT.

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

4. Kraj dobave: RTP 110/20/6,3 kV
Medvode, Gorenjska c. 46.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
po razpisni dokumentaciji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
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rok dobave in začetka del je januar 2002,
dobava na gradbišče julij 2002, montaža
opreme: avgust–september 2002, preizku-
šanje v okviru celotnega objekta: oktober–
december 2002.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek: z vir-
manskim dokazilom o plačilu stroškov v viši-
ni 40.000 SIT (skupaj z DDV) in navedbo
davčne številke, na žiro račun št.
51500-601-26042.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.
Kranj, Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, so-
ba št. 212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 5. 12.
2001 ob 11. uri v prostorih Elektro Gorenj-
ske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost punudbe v višini 55,000.000
SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun se bo vršil do višine 15% pogodbene
cene po potrditvi tovarniške dokumentaci-
je, 50% pogodbene cene po uspešno
opravljenem tovarniškem preizkusu, 10%
pogodbene cene po dobavi celotne opre-
me na gradbišče, 20% pogodbene cene
po uspešno opravljenem funkcionalnem
preizkusu pogodbenega dela na gradbi-
šču, 5% pogodbene cene po uspešno
opravljenem končnem tehničnem pregle-
du RTP ter po tem, ko izvajalec dostavi
naročniku garancijo banke za odpravo na-
pak v garancijski dobi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od roka dolo-
čenega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so: skupna
cena 80%, tehnične karakteristike 15%, po-
zitivne reference ponudnika-proizvajalca za
dobavo ponujene opreme napetosti 110 kV
na elektroenergetskih objektih 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 739-01 Ob-56776
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/54-31-100.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava

in montaža dvigala .
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Klinični center Ljublja-
na, SPS Ginekološka klinika, Šlajmerjeva 3,
1000 Ljubljana .

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: februar
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljan-
ski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstro-
pje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 26. novembra 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: 15.000 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: 26. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58,1000
Ljubljana /1. nadstropje, soba št. 13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2001 ob 13. uri v predaval-
nici 3, v pritličju glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti vključno z DDV.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do 28. marca 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 naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41 in 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 27. marca 2002. Predvideni datum odlo-
čitve december 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 60%,
2. tehnično tehnološka rešitev 30%,
3. čas dobave 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
je 36 mio SIT z vključenim DDV.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 192/2001 Ob-56823
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

nik in instrumenti za Beli Križ.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop A: oddajnik,
– sklop B: instrumenti.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: JZ RTV Slovenija
Nadzorni center, faks št. 01/475-27-81. Do-
datne informacije: samo v pisni obliki, in si-
cer za tehnični del pri Antonu Končarju (faks
01/475-27-80); za komercialni deli pri Bri-
giti Majdič (faks 01/475-21-86).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks št. 01/475-27-81
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način pla-
čila je negotovinski, na račun pri APP, Ljub-
ljana, št. 50101-603-45036 sklic na št.
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 11. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija- vložišče,Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj- za razpis- Ponudba za
razpis št. 192/2001 - TV oddajnik in instru-
menti Beli Križ. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. 11. 2001 ob 12. uri v veliki
sejni sobi - 5. nad. JZ RTV Slovenija Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe- po razpi-
sni dokumentaciji.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je decem-
ber 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: za sk-
lop A oddajnik: ekonomska cena 48%, pla-
čilni pogoji 10%, tehnična ustreznost in
upravljalske lastnosti 35%, garancija 7%; za
sklop B instrumenti: ekonomska cena 60%,
plačilni pogoji 10%, tehnična ustreznost in
upravljalske lastnosti 23%, garancija 7%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami ne opravi izbora.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 193/2001 Ob-56824
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

dajniki.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop A: FM oddajniki,
– sklop B: RDS koderji,
– sklop C: A/D konverterji,
– sklop D: satelitska sprejemna oprema,
– sklop E: FM merilni komplet,
– sklop F: FM analizator audio signala,
– sklop G: stereo koderji.
4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
120 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija Nadzorni center, faks 01/475-27-81.
Dodatne informacije: samo v pisni obliki, in
sicer za tehnični del pri Antonu Končarju
(faks 01/475-27-80); za komercialni deli
pri Brigiti Majdič (faks 01/475-21-86).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 23. 10. 2001 do
dneva oddaje ponudb vsak delovni dan,
med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo

na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faks 01/475-27-81 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila
je negotovinski, na račun pri APP, Ljublja-
na, št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JZ RTV Slovenija- vložišče,Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. 193/2001 – FM oddajniki”. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov ponu-
dnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 11. uri, v veliki
sejni sobi – 5. nad. JZ RTV Slovenija Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, nepre-
klicna, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe – po raz-
pisni dokumentaciji.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe; predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je decem-
ber 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: za sklo-
pe A, B, C, D in G: ekonomska cena 46%,
tehnična ustreznost 30%, reference 10%,
garancija 4%, kakovost 10%; za sklopa E in
F: ekonomska cena 50%, tehnična ustrez-
nost 10%, prenosnost sistema 10%, izved-
ba merilnika 10%, reference 10%, garanci-
ja 4%, kakovost 6%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami ne opravi izbora.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 195/2001 Ob-56825
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks: 01/475-21-86.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup TV
pretvornikov po navedenih sklopih.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklop A: TV oddajnik 1 kW, sklop B: TV
pretvornik 40 W, sklop C: TV oddajnik 20W
in satelitski sprejemnik, sklop D: merilnik
antenskih sistemov, sklop E: merilnik spek-
tra do 3 GHz, sklop F: UHF antene, sklop
G: UHF delilniki. Ponudniki lahko pošljejo
ponudbe za posamezen sklop, več sklopov
skupaj ali za celoten razpis.

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvidena
je dobava v roku 60 dni po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: JZ RTV Slo-
venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Odd-
ajniki in zveze, Nadzorni center - faks:
01/475-27-80, tel.: 01/475-27-81.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 10. 2001
dalje vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu na štev.
01/475-27-10 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
račun pri APP, Ljubljana, št.
50101-603-45036, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 23. 11. 2001
do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Kolod-
vorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom:
Ne odpiraj - za razpis-ponudba za razpis št.
195/2001 - TV pretvorniki. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 11. 2001 ob 10. uri v veliki sejni
sobi, RTV center, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe, brez-
pogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna
do podpisa pogodbe, in sicer v višini 5 %
od razpisane vrednosti posameznega sklo-
pa oziroma celotnega razpisa.

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

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

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: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum od-
ločitve o sprejemu ponudbe je začetek de-
cembra 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: za sk-
lope A, B, C, F, G: ekonomska cena 50%,
tehnična ustreznost 30%, reference 10%,
garancija 4%, kvaliteta 6%; za sklopa D in
E: ekonomska cena 50%, tehnična us-
treznost 10%, prenosnost sistema 10%, iz-
vedba merilnika 10%, reference 10%, ga-
rancija 4%, kvaliteta 6%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik si pridržije pravico do
morebitnega manjšega ali večjega obsega
od razpisanega, odvisno od razpoložljivih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
ponudnik ni upravičen do odškodnine iz
tega naslove. Naročnik si pridržuje pravico
do razveljavitve razpisa oziroma, da ne
izbere nobenega ponudnika. V tem primeru
ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 201/2001 Ob-56826
1. Naročnik: JZ Radiotelevizija Sloveni-

ja.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

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

jektor za prednjo in zadnjo projekcijo v
TV studiu – 1 kos.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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: JZ RTV Slove-
nija, tehnični trakt, soba 3Z16, pri Mateji
Duša, faks 475-37-40.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 10. 2001
do javnega odpiranja ponudb, med 9. in
12. uro.

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

Dodatne informacije so na razpolago sa-
mo v pisni obliki na faks 475-21-86.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: vključno do 16. 11.
2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija –vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: “Ne odpiraj – za razpis – ponudba za

razpis št. 201/2001 – videoprojektor”. Na
kuverti mora biti napisan polni naslov ponu-
dnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 11. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi 52/V
– 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvor-
ska 2, 1550 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
podpisa pogodbe, in sicer v vrednosti
300.000 SIT.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do podpisa pogodbe; predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je
26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena 55%, plačilni pogoji 10%, te-
hnična ustreznost nad razpisano 15%, testi-
ranje slike 15%,reference 5%.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 190/2001 Ob-56827
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 475-21-86.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 109 ko-

sov brezžični mikrofonski sprejemniki in
oddajniki.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
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 dokumentacijo pri Mateji Du-
ša, faks 01/475-37-40,

– informacije za tehnični del pri Dragu
Perdihu, faks. 01/475-37-40,

– informacije za komercijalni del pri Bri-
giti Majdič, faks 01/475-21-86.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 23. 10. 2001
do dneva predložitve ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun RTV
Slovenija, pri Agenciji za plačilni promet, št.
rač. 50101-603-45036, sklic na št.
00-51-634-566 in z navedbo davčne števil-
ke in sedeža podjetja; za ponudnike iz tuji-
ne pa pri Nova LB d.d., Ljubljana, št. računa
02923-0014269713, z oznako predmeta
plačila (št. razpisa).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
14. ure v vložišče RTV Slovenija.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija, vložišče, Kolod-
vorska 2,1550 Ljubljana. Ponudbe morajo
biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom
“Ne odpiraj - za razpis - ponudba za razpis
št. RTV /190/2001 - Brezžični mikrofonski
sprejemniki in oddajniki“. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2001 ob 13. uri v veliki sejni
sobi JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe, brezpogojna
in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa
pogodbe in sicer v višini 500.000 SIT.

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ekonomska cena 75%,
– plačilni pogoji 10%,
– tehnična ustreznost 10%,
– servisiranje in odzivni čas 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik si pridržuje pravico do mo-
rebitnega manjšega ali večjega obsega na-
ročila od razpisanega odvisno od dejanskih
potreb. V tem primeru izbrani ponudnik ni
upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami ne opravi izbora.

– za tehnični del pri Dragu Perdihu, faks
01/475-37-40,

– za komercijalni del pri Brigiti Majdič,
faks 01/475-21-86.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

JZ RTV Slovenija
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1. Naročnik: Osnovna šola Matije Valjav-

ca Preddvor.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 9,

4205 Preddvor, tel. 04/255-10-10, faks
04/255-12-97.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 28,130.000 SIT.

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

1. skupina: meso, zamrznjeno meso in
mesni izdelki,

2. skupina: ribe,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki,
5. skupina: slaščičarski izdelki,
6. skupina: žito in mlevski izdelki,
7. skupina: sadje, zelenjava in stroč-

nice,
8. skupina: konzervirani izdelki,
9. skupina: zamrznjeni izdelki,
10. skupina: sadni sokovi in sirupi,
11. skupina: olja in izdelki,
12. skupina: ostalo prehrambeno blago.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola Matije Va-
ljavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Pred-
dvor, vrtec Strožek, Šolska ulica 7, 4205
Preddvor, Podružnična šola Kokra, Kokra
23, 4205 Preddvor, Podružnična šola Je-
zersko, Zgornje Jezersko 67, 4206 Zgor-
nje Jezersko.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januar-
ja 2002 do 31. decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Altus consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: Altus consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, faks
01/421-90-45 ali elektronska pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 15. novembra 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
022-2001, po modelu 00, Altus consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 15. novembra 2001
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. no-
bembra 2001 ob 15. uri, na naslovu Osnov-
na šola Matije Valjavca Preddvor, Šolska
ulica 9, 4205 Preddvor.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. no-
vember 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. oktober 2001.
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/01 Ob-56828
V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 9.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za Izgradnjo predobremenilnih na-
sipov na avtocesti A2, odsek Kronovo–Sme-
dnik (Ob-54579).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
23. 10. 2001. Kraj in ura predložitve in
odpiranja ponudb ostaneta nespremenjena.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 110-1/01 Ob-56829
V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 9.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za Rekonstrukcijo avtoceste A2 na
odseku Šmarje Sap–Višnja Gora med pri-
ključkom Višnja Gora in potokom Kosca
(Ob-54578).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
23. 10. 2001. Kraj predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena. Ura pre-
dložitve se spremeni – ponudbe morajo biti
predložene najkasneje do 10. ure, javno
odpiranje ponudb bo ob 11. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Preklic
Št. 002-1-8-02/01 Ob-56637

Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer, preklicuje javni razpis za oddajo
naročila gradnje po odprtem postopku za
obnovo obstoječega asfaltnega vozišča in
rešitev odvodnjavanja meteornih voda lokal-
ne ceste L - 223201 Šalinci - Veržej, objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 5. 10.
2001.

Občina Ljutomer

Popravek
Št. 64000-0003/01 Ob-56749

V javnem razpisu za oddajo javnega na-
ročila gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del pri izgradnji Nove centralne šole OŠ
Stična, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
71 z dne 7. 9. 2001, Ob-54552, Št.
64000-0003/01, se 8. (a), 9., 10. in
14. točka popravijo in se pravilno glasijo:

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 25. 10. 2001 do
9. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 2001 ob 10. uri, sejna soba žu-
panstva Občine Ivančna Gorica, Sokolska
8., Ivančna Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 30.000.000 SIT z veljav-
nostjo najmanj do vključno 14. 12. 2001.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
vključno 14. 12. 2001, predvideni datum
odločitve pa je 15 dni po odpiranju.

Občina Ivančna Gorica

Št. 407-292/2001 Ob-56616
1. Naročnika: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport in Uni-
verza v Mariboru.

2. Naslov predstavnika naročnikov
(poštni naslov naročnika, lahko tudi šte-
vilka telefaksa, elektronski naslov, telefon-
ska številka in podobno): Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, telefaks 01/244-23-69, telefon
01/244-11-76 (Urad za investicije).

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška, strojno in elektro instala-
cijska dela pri prenovi in posodobitvi
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Študentskega doma 2 – Pri parku 7, Štu-
dentskih domov v Mariboru, Univerze v
Mariboru.

(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: Študentski domovi
v Mariboru, Univerze v Mariboru, Študent-
ski dom 2 – Pri parku 7, Maribor.

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

končanje del ali čas izvedbe: pričetek –
takoj po podpisu pogodbe, zaključek –
30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Proplus
d.o.o., 2000 Maribor, Strma ul. 8, tajniš-
tvo; dodatne 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 (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT, virmansko plačilo na
T.R.R. 04515-0000334091 pri Novi KBM,
pred dvigom razpisne dokumentacije;

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 11. 2001 do
9. ure. – datum prejetja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Proplus d.o.o., Strma ul. 8,
2000 Maribor – tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 20. 11.
2001, ob 12. uri, Univerza v Mariboru, Štu-
dentski domovi Maribor, Gosposvetska
c. 83, 2000 Maribor – sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vred-
nosti, z veljavnostjo do izročitve bančne ga-
rancije 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
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: pogoji so navedeni v raz-
pisni 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 17. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
60% ponudbena cena,
15% reference ponudnika,
15% reference odg. vodje del,
10% garancijska doba.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ogled objekta je možen po
predhodni najavi na Študentskih domovih v
Mariboru, Univerze v Mariboru,
tel. 02/2284200.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa če je: 5. 10. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

in Univerza v Mariboru

Št. 592/01 Ob-56617
1. Naročnik: JZ Psihiatrična bolnišnica

Vojnik.
2. Naslov: Celjska cesta 37, Vojnik, tel.

063/57-72-311, 57-72-010, faks
063/57-72-593.

3. a) Opis in obseg gradnje: Grupa:
gradbena dela.

A: ureditev ambulant in prostorov za
rekreacijo v kletnem delu novega ob-
jekta;

B: ureditev glasbene sobe in sobe za
srečanje s svojci in druga manjša grad-
bena dela;

C: ureditev dvigala v glavni stavbi.
b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

4. Kraj izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

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

končanja ali časa izvedbe: december
2001 – marec 2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celj-
ska cesta 37, Vojnik, kont. oseba Magda
Novak; dodatne informacije Albin Apote-
kar, inž.

Dvig razpisne dokumentacije: osebno po
predhodni dvo-dnevni najavi in predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/57-72-593.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev ponudbe, vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 90.000 SIT, negotovinsko
plačilo, na račun št. 50700-603-31887, s
pripisom za razpisno dokumentacijo grad-
bena dela.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbe: 22. 11. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: JZ Psihiatrična bolnišnica Voj-
nik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska ce-
sta 37, Vojnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 11. 2001 ob 10. uri, sejna soba
uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik,Celjska cesta 37, Vojnik.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 4,500.000 SIT.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,

2. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije ali da ni prene-
hal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,

3. da mu v zadnjih petih letih pred
objavo ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,

4. da ima poravnane davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi,

5. da ima veljavno dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,

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

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih, vključno do dneva sesta-
vitve obrazca iz zap.št.5 obrazca BON 2
enako 0,

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih, vključno do dneva sesta-
vitve obrazca iz zap.št.5 obrazca BON 30
enako 0,

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran,

7. da ni dal zavajajoče podatke,
8. da sprejema pogoje razpisne do-

kumentacije,
9. da nudi 60 dnevni plačilni rok,
10. da  je  seznanjen  z  razmerami

na objektih (da se je udeležil obveznega
ogleda),

11. da je v letu 1999, 2000, 2001
opravil sanacijska dela na objektih v vre-
dnosti nad 50,000.000 SIT,

12. da zagotavlja potrebno število
ustrezno usposobljenih delavcev za izved-
bo vseh del v roku 60 dni,

13. da je predložil podroben termin-
ski plan,

14. da je predložil spisek podizva-
jalcev,

15. da je predložil izjavo banke o iz-
daji garancije za dobro izvedbo posla v viši-
ni 10% pogodbene vrednosti,

16. da je predložil izjavo banke o
izdaji garancije za odpravo napak v ga-
rancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
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31. 3. 2002, predvideni datum odločitve
26.11. 2001.

15. Merilo za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba je možna na celo grupo
(zaradi organizacije na gradbišču), vrednost
grupe je 90,000.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-56663
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,

p.p. 2374, 1001 Ljubljana, tel.
01/588-95-21, telefaks 01/588-95-09.

3. (a) Opis in obseg gradnje: interven-
cijska gradbena dela na vročevodnem
in parovodnem omrežju naročnika.

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

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

4. Kraj izvedbe: Mestna občina Ljub-
ljana.

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

končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v obdobju dveh let po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, 1000 Ljubljana, oddelek nabave in skla-
dišča, II. nadstropje, soba 215. Dodatne
informacije se dobijo samo na pisno zahte-
vo po faksu št. 01/588-95-09 ali po elek-
tronski pošti na naslovu: stefan. maren-
ce@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je Šte-
fan Marenče.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 7. in 14. uro do vključno datuma odpi-
ranja ponudb.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 21. 11. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti na naslov: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali
osebno v oddelek nabave in skladišča Jav-
nega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, Ljubljana, II. nadstropje, so-
ba 215. Kuverte morajo biti opremljene v
skladu z navodili ponudnikom za izdelavo
ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 11.
2001 ob 11.30 na naslovu Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo izvršena po opravljenih delih v skladu
s pogodbo.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno stanje, zapo-
sleni in zahtevana izobrazba, opremljenost
ponudnika, garancijska doba, rok plačila
oziroma v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
do 7. 12. 2003, odločitev naročnika do
7. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena vrednost - 70%,
– reference - 20%,
– garancijska doba - 6%,
– rok plačila - 4%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 11. 10. 2001.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-56703
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Mestne

občine Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 6, 6000

Koper.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

in preureditev prostorov v delu pritličja
stavbe na Verdijevi št. 10 v Kopru.

(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: Koper.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dva meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se lahko dvigne oziroma zahte-
va v sprejemni pisarni Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 10, Koper, Jasmina Kapun;
dodatne informacije: Alenka Plahuta, Slu-
žba za javna naročila, Verdijeva 10, Koper.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14. do
17. ure do vključno 23. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 tolarjev na žiro ra-
čun št. 51400-630-90004 s pripisom: pla-
čilo razpisne dokumentacije za obnovo dela
pritličja na Verdijevi 10.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 11. 2001 do
vključno 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Koper, Verdije-
va 10, Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 11. 2001 ob 11. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Ko-
per.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 tolarjev.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje iz sredstev Stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper za leto 2002; rok
plačila računa je 60 dni od prejema.

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 23. 12. 2001; predvideni datum
odločitve je 28. 11. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Št. 113/01 Ob-56704
1. Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Gasilska brigada

Ljubljana, Vojkova 19, 1000 Ljubljana, tel.
234-20-12, faks 234-20-40.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
objekta Gasilska brigada Ljubljana, I.
nadstropje, zahodni del.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Vojkova 19.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Gasilska bri-
gada Ljubljana, Vojkova 19, tajništvo, soba
63/I., kontaktna oseba je Mojca Kos; zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo ob predložitvi potrdila o
vplačilu stroškov razpisne dokumentacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 22. 10. 2001
dalje, od 9. do 13. ure (po predhodni tele-
fonski najavi).
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT, Ž.R.
50102-603-49911.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 11. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gasilska brigada Ljubljana, Voj-
kova 19, s. 63/I. nadstropje, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 11. 2001 ob 10. uri, Gasilska
brigada Ljubljana, Vojkova 19, sejna soba,
I. nadstropje, Ljubljana.

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Gasilska brigada Ljubljana

Št. 2-10-2-0144 / 01 Ob-56707
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Servis za protokolarne storitve.
2. Naslov naročnika: Predoslje 39,

4000 Kranj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: postavi-

tev in obnova ograje na posestvu Brdo.
(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: Posestvo Brdo pri
Kranju.

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

končanja ali čas izvedbe: november ali
december oziroma 45 dni po podpisu po-
godbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis za pro-
tokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj
- tajništvo .

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, do poteka roka za oddajo
prijav - ponudb.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  5.000 SIT,  števil-
ka računa: 51500 - 637 - 53797 sklic:
28/15130-7130996-00000000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 13. 11. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis za protokolarne storitve,
Predoslje 39, 4000 Kranj - nabavna služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2001 ob 9.30 na Servisu za
protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000
Kranj - sejna soba P 21.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 2. 2002.

Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk;
2. kvalitetno oziroma pravočasno oprav-

ljene gradnje oziroma storitve v zvezi z de-
javnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela) - skupaj največ 23 točk;

3. finančna sposobnost ponudnika - 5
točk;

4. certifikat SIST EN ISO 9000 - 5 točk;
5. splošni garancijski rok - do 4.8 točke.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Franci Jagodic tel. 041/616-329.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 9. 10. 2001.
Servis za protokolarne storitve

Št. 54/01 Ob-56730
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:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in obrtniška obnova 5. nadstropja na
Slovenski c. 56 v Ljubljani.

(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: poslovni prostori naroč-
nika v 5. nadstropju, Slovenska cesta 56,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je v mesecu februarju 2002 in

dokončanje teh del v 3 mesecih po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Irena Homovc-Gačnik, 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 15. 11.
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: 2300-3371 z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 15. 11. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana. Ponudba ponudni-
ka mora biti oddana v zaprti in žigosani ovoj-
nici z navedbo točnega naslova naročnika.
Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni
razpis JN 54/01 - Ponudba za gradbeno in
obrtniško obnovo 5. nadstropja na Sloven-
ski c. 56 v Ljubljanil - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 11.
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 predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik 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 pristoj-

nem organu, oziroma samostojni podjetnik
priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od 90
dni,
v 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,



Stran 6382 / Št. 82 / 19. 10. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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 pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo 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, oziroma davčna
odmera za samostojnega podjetnika za zad-
nje poslovno leto, ne starejše od 90 dni,
v 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 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
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji naročila, da je ponudnik pravočasno in
pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti
do njih,

· dokazilo ponudnika, oziroma njegove-
ga podizvajalca o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov, (seznam zaposlenih z naved-
bo strokovne usposobljenosti), potrebnih za
izvedbo naročila,

· dokazilo o zadostni tehnični opremelje-
nosti ponudnika, oziroma njegovega podiz-
vajalca, potrebnih za izvedbo naročila,

· dokazilo ponudnika ali njegovega po-
dizvajalca, da je v preteklem 5 letnem ob-
dobju izvedel obnovo vsaj na 1 objektu v
obsegu in izvedbi kot je predmet tega raz-
pisa,

· potrjen vzorec pogodbe,
· dokazilo glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali no-
tarsko overjene fotokopije ter ustrezno ži-
gosani in podpisani. Za izhodišče določitve
starosti dokumentov se upošteva datum od-
piranja ponudb. Pridobitev dokumentov pod
oznak v velja tudi za eventuelnega podizva-
jalca in morajo biti predloženi v originalu ali
notarsko overjene fotokopije, ustrezno ži-
gosani in podpisani.

Pojasnilo: v primeru, da se je ponudnik
že javil na zadnje javne razpise naročnika,

sme v ponudbi JN 54/01 predložiti fotoko-
pije zahtevanih dokumentov (ki sicer ustre-
zajo glede žiga, podpisa in starosti) in nave-
sti, v kateri ponudbeni dokumentaciji se na-
hajajo originali, oziroma notarsko overjene
fotokopije. Dokumenti, ki se nanašajo na
konkretni javni razpis, npr. bančna garanci-
ja, izjave ponudnika, potrjen vzorec pogod-
be, ipd., morajo biti v ponudbi predloženi v
originalu.

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 (80% delež),
– strokovna priporočila (reference) (15%

delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 6. 11. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana

Št. 396/01 Ob-56774
1. Naročnik: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.
2. Naslov naročnika: Prešernova

33-35, 2250 Ptuj, faks 02/779-12-01, tel.
02/779-40-21, e-mail: tjasa.mrgole-ju-
kic@guest.arnes.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: bibliobus.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja je predvidena v enem
sklopu.

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

4. Kraj izvedbe: Knjižnica Ivana Potrča
Ptuj, Prešernova 33-35, 2250 Ptuj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 16. 11. 2001
do 31. 6. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Knjižnica Iva-
na Potrča Ptuj, Prešernova 33-35, Tjaša
Mrgole Jukič, direktorica.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Pre-
šernova 33-35, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2001 ob 12. uri.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe 90 dni
oziroma do podpisa pogodbe - 14. 11.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– garancijski rok,
– rok izdelave.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: po sistemu ključ v roke.
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 12. 10. 2001.
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Št. 110-1/01 Ob-56835
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Kla-
nec–Ankaran; trasa od km 11,500 do
km 19,500, (ki obsega: osnovno traso v
dolžini 4.730m, priključek Kastelec, pri-
ključek Črni Kal, deviacije, ureditev ma-
gistralne ceste v Cepkih, kamnite zlo-
žbe in pilotne stene, vodnogospodarska
ureditev in zadrževalni bazeni, prestavi-
tev elektrovodov in napajanja, javna raz-
svetljava, klic v sili, prestavitev in zašči-
ta vodovodov, prestavitev TK vodov, kra-
jinska ureditev in zasaditev, oprema ce-
ste, ureditev platojev začasnih deponij
apnenčevega materiala).

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov ni vključena.

4. Kraj izvedbe: AC Klanec–Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 30 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, soba 103/I, kontaktna ose-
ba je Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., 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 19. 10. 2001 do
28. 11. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 150.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104),
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 28. 11. 2001 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
28. 11. 2001 ob 10. uri, na naslovu Mini-
strstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana,
velika dvorana v I. nadstropju.

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 280,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira iz lastnih sredstev Družbe
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d. in kredita EIB. Način plačevanja z roki
je določen v pogodbi kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 19. 4. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 7. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 16-17 z dne
9. 3. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 10. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-56834
1. Employer: Motorway Company in the

Republic of Slovenia – DARS d.d.
2. Employer address: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje. Branch Office Ljubljana,
Dunajska 7.

3. (a) Type and scope of construction
works: Motorway Klanec–Ankaran, MW
alignment from km 11.500 to km 19.500
(comprising of: basic alignment in the
length of 4,73, interchange Kastelec, in-

terchange Črni Kal, deviations, regulat-
ing major road at Cepke, packed rockfill
and pile walls, water-economy arrange-
ments and retarding reservoirs, displace-
ments of power lines and supplies, pub-
lic lighting system, emergency call, dis-
placement and protection of water supply
systems, displacement of telecommuni-
cation lines, landscaping, grassing and
planting, road furniture, arrangement of
platforms for temporary depositing of
limestone material).

(b) If it is projected that parts of the
works or a group of works from the order
be awarded individually, the scope of the
groups of works and the possibility of ten-
dering for one group, several groups or
everything together: The work shall be
awarded together as a whole.

(c) Information about the purpose of
civil works, if the preparation of designs is
included: Preparation of designs is not in-
cluded.

4. Location of the performance of
Works: MW Klanec–Ankaran.

5. Acceptability of alternatives: Alter-
natives are not acceptable.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: Construction period is 30 month
from the Introduction of the Contractor into
the work.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation
may be requested: Bidders may obtain the
tender documentation at this address:
Družba za državne ceste d.o.o. (DDC),
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, room no.
103/I; the contact person is Oto Rubinič,
B.Sc. C.Eng., phone: (01) 47 88 331, fax
(01) 47 88 332.

(b) The date from which tender docu-
mentation can be requested: The tender
documentation will be available from 19th

October 2001 to 28th November 2001 till
9:00 am.

(c) The Bidders can obtain the tender
documentation, after paying the amount of
SIT 150.000,00 either at the DDC cash-
ier’s desk (room 104) or through a bank
transfer to the bank giro account no.:
50106-601-291863 – on behalf of the
Družba za državne ceste, d.o.o. (Engineer-
ing Company for Public Roads).

8. (a) Final date and hour for submit-
ting the Bid: Only those Bids handed in by
9:00 am on 28th November 2001 at the
latest will be accepted.

(b) Complete address at which the Bids
must be handed in: Družba za državne
ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana;
Vložišče (mail room), room 105/I.

9. Date, hour and location of opening
the Bids: Public opening of the Bids will
take place on 28th November 2001 at 10
am at this address: Ministrstvo za promet
(Ministry of Transport), Langusova 4, Ljublja-
na, conference room on the 1st floor.

10. The amount, type and validity of
acceptable Bid Security, if required in this
procedure: Each Bidder shall, together with
the Bid, submit a bank Bid Security in the
amount of SIT 280,000,000.00 and of va-
lidity period of 172 days from the opening
of the Bids.

11. The main conditions concerning
the financing and payment, and/or quot-
ing of relevant provisions from other doc-
uments concerning payments: The order
shall be financed from the proper funds of
the Motorway Company in the Republic of
Slovenia, DARS d.d. and the loan awarded
by the European Investment Bank (EIB).

The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal form of connection of Bid-
ders in the group within one Bid, after it
has been selected as the most favoura-
ble (Public Procurement Act, Article 47):
In accordance with the tender specifica-
tions.

13. Conditions that must be met by
the Bidder to establish financial, business
and technical, business and technical
qualification, apart from the general provi-
sions of Articles 41 and 43 of the Public
Procurement Act: In accordance with the
tender specifications.

14. Date until which the Bid must be
valid, and the projected decision date on
the acceptance of Bid: The Bid validity is
142 days or up to 19th April 2002. The
decision date of the acceptance of Bid is 7th

January 2002.
15. Criteria of Bid evaluation: Criteria

for the selection of the most favourable Bid-
der is: In accordance with the tender speci-
fications.

16. Possible other information about
the tender: /

17. Date and number of the publica-
tion of a previous Public Tender, if availa-
ble: The previous Public tender was pub-
lished on 9th March 2001 Off. Gazette no.
16-17/2001.

18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 12th October 2001.

Motorway Company in
the Republic of Slovenia

DARS d.d.

Št. 049/01 Ob-56947
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
plazu “Fala” na cesti R3-705/1432 Ru-
še – Puščava od km 6,12 in na železni-
ški progi Maribor–Holmec odsek Ruše–
Fala od km 17.6+22.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R3-705 Ruše–
Puščava.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 8693/01 Ob-56805
V Uradnem listu RS, št. 72 z dne 14. 9.

2001 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za oddajo naročila storitev po od-
prtem postopku – vzdrževanje opreme ABC
sistema (Ob-54909).

Skladno s 25. členom ZJN-1 podaljšuje-
mo rok za predložitev ponudb (9.a) na
19. 11. 2001 do 14. ure, kraj predložitve
(9.b) ostane nespremenjen.

Datum javnega odpiranja ponudb se
spremeni (10) in bo 20. 11. 2001 ob 8.
uri, kraj javnega odpiranja ostane nespre-
menjen.

Veljavnost ponudbe (16) do 18. 1.
2002; datum odločitve do 3. 12. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 60-4048/01 Ob-56612
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Komunala Novo

mesto d.o.o., Podbeškova 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: izvedba revizije
računovodskih izkazov in revizije na-
menskosti, učinkovitosti in smotrnosti
porabe proračunskih sredstev javnega
podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
za leto 2001, v ocenjeni vrednosti
1,700.000 SIT, z možnostjo podaljša-
nja do l. 2005; po prilogi 1A - revizorske
storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: revidiranje po-
slovanja se opravi za obdobje od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2001, po predaji vseh
poročil s strani naročnika, v skladu s za-
konskimi predpisi, z možnostjo podaljša-
nja do 31.12. 2005.

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 - Sektor
razvoj in investicije; kontaktna oseba za do-
datne informacije: Danijela Pavlič - Sektor
ekonomika.

(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 - revizija poslovanja“.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, Sektor razvoj in investici-
je, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Go-
ran Stanojević.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 11. 2001 ob 11. uri, Sektor raz-
voj in investicije, Podbevškova 12, Novo
mesto.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
85.000 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 po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
12. 1. 2002, predvideni datum odločitve
20. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve: 80 točk, reference ponudnika: 20
točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 46 z dne
8. 6. 2001, Ob-50079.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 04/2001 Ob-56613
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-221, faks
02/23-55-266.

Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 11. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija-Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 22. 11.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani I. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republika Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Direkcija RS za ceste
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3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: priloga 1B –
storitve točka 23, varovalne storitve.

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

5. Kraj izvedbe: Dom podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Koroška cesta 158,
Maribor ter Univerzitetni športni center Leo-
na Štuklja, Koroška c. 130, Maribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: varovalne stori-
tve za obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 12.
2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Slomškov trg 15, Maribor, Vlasta Sa-
gadin, tel. 02/23-55-221.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT – na žiro
račun Univerze v Mariboru, št.
51800-603-30869.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 11. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 11. 2001 ob 11. uri, v prostorih
Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Ma-
ribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno 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): pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. členu in 43. členu
Zakona o javnih naročilih: določila iz razpi-
sne dokumentacije.

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: navedeni v razpisni dokumentaciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudbe morajo ve-
ljati do 31. 12. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 23. 11.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,

– odzivni čas,
– število zaposlenih.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 9. 10. 2001.
Univerza v Mariboru

Št. A-48/01 Ob-56614
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: razvojni projekt – Vizual-
na podatkovna baza križanj cest z želez-
nico s predlogi izboljšanja prometne var-
nosti; storitev s področja razvoja raziskav.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena in velja za
celotni premet naročila.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante so sprejemljive v okviru opredelitev
navedenih v projektni nalogi.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok za izdelavo
je do 1 leto.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV, (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 3.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 18 24155
7141998-01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, (vložišče - so-
ba št. 21/I).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20.11. 2001 ob 13. uri, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba št. 320 / III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
50.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: izpla-
čila se izvajajo na podlagi poročila o oprav-
ljenem delu in izdanega računa. Rok plačila
je 30 dni po prejemu računa. Predplačil ni.

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

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:

– ponudba velja za celotno razpisano na-
ročilo,

– ponudnik v letu pred objavo tega raz-
pisa ni imel blokiranega žiro računa,

– ponudnik ima izpolnjene zapadle ob-
veznosti do naročnika in do zunanjih sode-
lavcev oziroma podizvajalcev,

– ponudnik ni nezanesljiv,
– odgovorni nosilec naloge ima univerzi-

tetno izobrazbo in je redno zaposlen pri po-
nudniku,

– najmanj eno referenčno delo (raziska-
va, strokovno delo, …), ki se navezuje na
predmet tega naročila,

– ponudnik zagotavlja vse potrebne te-
hnične zmogljivosti za izvedbo naročila.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 2. 2002 (90 dni
po odpiranju ponudb)

17. Merila za ocenitev ponudb:
Skupna ocena ponudbe sestoji iz ocen:

Vplivni
delež:

1. obrazložitve naloge (Oobr) 25%
2. sposobnosti ponudnika (Osp) 25%
3. zanesljivosti ponudnika (Ozan) 10%
4. roka izdelave (Ori) 10%
5. cene ponudbe (Ocp) 30%
Skupaj 100%

Posamezne ocene se glede na vplivni
delež preračunajo v točke. Najugodnejša je
ponudba z največ točkami (T):

T = 25 × Oobr +25 × Osp +10 × Ozan +
+10 × Ori + 30 × Ocp

Kriteriji za ocenjevanje so podrobneje
obrazloženi 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: 10. 10. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 1062 Ob-56639
1. Naročnik: Bolnišnica Golnik - Kopa.
2. Naslov  naročnika:  Golnik  36,

4204 Golnik, tel. 04/25-69-100, faks
04/25-69-442.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov bolnikov in spremstva bolnikov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
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5. Kraj izvedbe: Golnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od decembra
2001 do decembra 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: nabava in jav-
na naročila.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 11. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo uprave Darja Brus.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 11. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
na upravi.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: dovoljenje Ministrstva za zdravstvo za
opravljanje reševalne dejavnosti.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: še 60 dni po odpiranju
ponudb (20. 1. 2002).

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena prevoza z reševalnim vozilom (za

1 km) 0 - 10 točk,
– cena prevoza s strokovnim sprem-

stvom (za 1 km, ca. 35% prevozov) 0 - 10
točk,

– cena taksi prevoza (za 1 km) 0 - 6
točk,

– cena čakalne ure 0 - 5 točk,
– cena urgentnega prevoza (za 1 km) 0 -

10 točk,
– plačilni pogoji 0 - 5 točk,
– reference 0 - 5 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: razpis je ponovljen.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 9. 10. 2001.
Bolnišnica Golnik

Št. 3949 Ob-56640
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12,
8270 Krško, Slovenija, telefaks
++386/7/49-21-528, tel.
++386/7/48-02-348, elektronski naslov:
breda-vidmar@nek.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: odstranjevanje
usedlin na obeh uparjalnikih NE Krško.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: maj 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: NEK - Služba
uvozne nabave - Breda Vidmar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 15. ure.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, Breda Vidmar.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 12. 2001 ob 12. uri v NE Krško.

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

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: razvidno iz razpisne dokumentacije.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: razvidno
iz razpisne dokumentacije.

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: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 141/1-01 Ob-56641
1. Naročnik: Zdravstveni dom Murska

Sobota.
2. Naslov naročnika: Grajska 24, 9000

Murska Sobota, tel. 02/534-13-00, faks
02/534-13-80.

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

5. Kraj izvedbe: Murska Sobota.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: za leto 2002 do
2004.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Murska Sobota, Grajska 24, 9000
Murska Sobota, v tajništvu zavoda.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od razpisa do
9. 11. 2001 vsak delovni dan med 8. in 14.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: priložiti izvod virmana o na-
kazilu 10.000 SIT na žiro račun
51900-603-32106, s pripisom “razpisna
dokumentacija za zavarovanje”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Murska Sobo-
ta, Grajska 24, 9000 Murska Sobota.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2001 ob 11. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica za resnost ponudbe.

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zavarovalništvu.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni po odpiranju
ponudb, v 15 dneh po odpiranju ponudb.
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17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Nemec Karel, tel.
02/530-22-10, faks 02/530-22-23.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 01-62/1 Ob-56726
1. Naročnik: Zdravstveni dom – Zoboz-

dravstveno varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

– Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,
Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter
pri Gorici, faks 05/393-87-10; e-mail: ne-
va.volk@s5.net.

3. (a) Vrsta in opis storitve: čiščenje
poslovnih prostorov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljive so samo ponudbe za celoten
obseg razpisanih storitev.

4. Kraj dobave: sedež uprave in disloci-
rane ambulante.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: po podpisu
pogodbe, 2 leti z možnostjo podaljšanja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
ali dodatne informacije: Zdravstveni dom,
Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica, Ce-
sta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri
Gorici, glavna sestra Aleksandra Hvalič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno znesek nakazati):
5.000 SIT + 950 SIT DDV, na ŽR št.
52000-603-31231.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 21. 11. 2001 do
10.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložit
ponudbe: Zdravstveni dom, Zobozdravstve-
no varstvo Nova Gorica, Cesta goriške fron-
te 11, 5290 Šempeter pri Gorici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica, Cesta goriške fronte 11, 5290
Šempeter pri Gorici, ob 11. uri.

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: /

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

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

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

sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, ponudniki bodo o izbiri
obveščeni do 30. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ocena,
reference, kadrovska usposobljenost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Zdravstveni dom Nova Gorica
Zobozdravstveno varstvo

Št. 4/01 Ob-56733
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova 5, Ce-

lje, tel. 03/544-11-33.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: čiščenje pro-
storov Splošne bolnišnice Celje (priloga
1A t. 14).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica
Celje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek izvedbe je januar 2002, javno naročilo
se oddaja za pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Celje, Služba za investicije, preskrbo
in vzdrževanje, tajništvo, dokumentacijo iz-
daja Damjana Karner Sevčnikar, dodatne
informacije daje Alenka Petrovec-Koščak iz
službe zdravstvene nege.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 8. in 12. uro po predhodni eno-
dnevni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
4.000 SIT na žiro račun Splošne bolnišnice
Celje št. 50700-603-31871, sklic na dav-
čno številko ponudnika.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 22. 11. 2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Celje, Obla-
kova 5, Celje, Služba za investicije, preskr-
bo in vzdrževanje, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v Splošni bolni-
šnici Celje v sejni sobi kirurgije dne 22. 11.
2001 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za-
hteva se bančna garancija za resnost po-
nudbe.

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

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
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: posebnih po-
gojev ni.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: imena
ne, ostalo da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2002, odločitev o sprejemu po-
nudbe bo predvidoma sprejeta do 10. 12.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference ponudnika in kadrovska za-
sedba.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 74 z dne
21. 9. 2001, Ob-55194.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 268-77/2001 Ob-56745
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet.

2. Naslov naročnika: Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, tel. 02/234-14-10, faks
02/234-14-52, e-naslov dzp-info@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: merjenje celot-
nega slovenskega železniškega omre-
žja in obdelava izmerjenih podatkov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Območje Slovenije.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: v skladu s
terminskim planom iz razpisne dokumen-
tacije.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija
za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, mag. Anton Hojnik, tel.
02/234-14-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame med 9. in 11.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
15.000 SIT na žiro račun naročnika št.
50100-630-10014, sklicevanje na št. 18
24228-714998-02687701.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za promet, Direkcia za železniški promet,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 11. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcije za železni-
ški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% od vrednosti po-
nudbe in mora veljati 30 dni po izteku ve-
ljavnosti ponudbe.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge informacije o naročilu lahko
ponudniki zahtevajo pisno ali po telefonu
02/234-14-16, na naslov RS MPZ-Direkci-
ja za železniški promet, Maribor, Kopitarje-
va 5. Naročnik bo pisno odgovoril na vsa
vprašanja, ki jih bo prejel v pisni obliki naj-
kasneje 5 dni pred potekom roka za predlo-
žitev ponudb.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 70, št.
268-77/4-400 z dne 31. 8. 2001,
Ob-56214.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Republika Slovenija
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet

Št. 40501-15/01-36 Ob-56746
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, tel. 01/72-13-686, faks
01/72-14-005.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 12: izdelava stro-
kovnih podlag za območje urejanja Kam-
niška Bistrica - rekreacijska os regije za

območje občine Domžale, opredelitev
meje urejanja izven urbanističnih zasnov
naselja Domžale in izdelava lokacijske-
ga načrta za območje urejanja Kamni-
ška Bistrica - rekreacijska os regije zno-
traj urbanističnih zasnov Domžale.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
celota.

5. Kraj izvedbe: Občina Domžale.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek decem-
ber 2001, konec avgust 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Dom-
žale, Oddelek za prostor in varstvo okolja,
Andreja Sever, Zoran Vitorovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih ur
Občine Domžale.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 22. 11. 2001
ob 17. uri v konferenčni sobi Občine Dom-
žale, Ljubljanska 69, I. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca, ki glasi na 15% ponudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zakon
o javnih financah.

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: vsaj ena referenca s
predmetnega področja.

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: predvsem Zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001, 15. 12.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 80%,
– potrjene pisne reference 10%,
– rok izdelave strokovnih podlag 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Občina Domžale

Št. 400-01-56/01 Ob-56770
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Vrsta in opis storitve: naročilo obse-
ga izdelavo idejnih zasnov za sanacijo
Murskih nasipov, ki se bodo oddala po-
samično, pod točko:

1. sanacija Murskih nasipov – desni
breg od km 0,00 do km 8+965 (odsek
Šafarsko – Krapje) in od km 28+650 do
km 30+050 (Radenci),

2. sanacija Murskih nasipov – levi
breg od km 22+140 do km 35+955 (od-
sek Dolnja Bistrica – Dokleževje).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko kandidira za posamezno raz-
pisano delo ali za več, vendar mora za vsa-
ko razpisano delo podati samostojno po-
nudbo v ločenih ovojnicah.

Oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe del: storitve se izvajajo

na terenu in sedežu ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe pod
točko:

1. šest mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. šest mesecev po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Vesna Plemelj, gr. tehn., II. nadstropje,
soba 205, tel. 01/478-44-33.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure,
vsak delovni dan.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 11. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: MOP, Agencija RS za oko-
lje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 01/478-44-09.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 11. 2001 ob 11. uri za prvo
točko in ob 12. uri za drugo, MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 201, II. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnosti ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom,
za vsako posamezno nalogo. Ponudnik mo-
ra predložiti sklenjene pogodbe s potenci-
alnimi 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:

– da je odgovorni projektant v zadnjih 5
letih izdelal vsaj 2 idejna projekta, ki sta po
vsebini in obsegu podobna razpisanim
delom,

– da ima ponudnik projektno skupino se-
stavljeno iz strokovnjakov, ki pokrivajo po-
samezne sklope, tj. geodezija in geomeha-
nika,

– da so odgovorni nosilci posameznih
sklopov v zadnjih 5 letih izdelali vsaj 2 ela-
borata iz svojega področja na nivoju stro-
kovnih podlag za IP ali PGD,

– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 60 dni od odpiranja ponudb,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da, kot
je to navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbi morata veljati
do 12. 1. 2002; predvideni datum odloči-
tve do 3. 12. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena razpisanih del.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ. dipl. inž. grad., tel.
01/478-44-29.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 352-09/01 Ob-56772
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig,

tel. 01/28-62-806, faks 01/28-62-229.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za izva-

janje gospodarske javne službe pregle-
dovanja, nadzorovanja in čiščenja kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov.

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

5. Kraj izvedbe: celotno območje Obči-
ne Ig.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja ali čas izvedbe: koncesija se po-
deljuje za obdobje 7 let, predvidoma od
1. 12. 2001 dalje.

8. (a) Naslov službe ali oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ig,
Ig 72, 1292 Ig; kontaktna oseba Alenka
Jeraj.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, od 24. 10. 2001 do
14. 11. 2001.

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

9. (a) Datum in ura do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 21. 11. 2001 ob 17. uri, v sejni sobi
Občine Ig, na naslovu Ig 50, Ig.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvi-
dno iz razpisne dokumentacije.

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

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

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: navedeni bodo v razpisni dokumenta-
ciji.

(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 ve-
ljati do 31. 12. 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. 11.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cenov-
no merilo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Občina Ig

Št. 303-09/2001-03 Ob-56779
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Občina Trebnje,

Goliev trg 5, 8210 Trebnje, faks
07/34-81-131, tel. 07/34-81-100, e-ma-
il: vida@trebnje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava spre-
memb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Trebnje in iz-
delava sprememb in dopolnitev prostor-
sko ureditvenih pogojev (PUP) za: Ob-
močje Občine Trebnje (planske celote
1,3,4,5), Suho krajino v Občini Trebnje,
Mirno, Mokronog in Šentrupert.

Glavni vsebinski deli naloge:
– strokovne podlage,
– analiza in razvrstitev zbranih pobud (ob-

čanov in pravnih oseb),
– osnutek prostorskega plana in osnutki

PUP-ov,
– predlog prostorskega plana in predlo-

gi PUP-ov.
Strokovne podlage, osnutki in predlogi

morajo vsebovati tekstualne in grafične dele
v skladu z veljavno zakonodajo in navodili
ministrstev, grafični deli morajo biti v digital-
ni obliki.

Sklic na storitev po prilogi 1A št. 12 (sto-
ritve urbanističnega planiranja in krajinske
arhitekturne storitve).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja v sklopih ni možna.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del: predvideni začetek naloge je
december 2001, zaključek pa najkasneje
december 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo je možno dobiti na Občini Trebnje,
Oddelek za okolje in prostor, soba št. 24.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko dvignete na dneve uradnih
ur, to je ob ponedeljkih od 7.30 do 14.30,
ob sredah od 7.30 do 16.30 in ob petkih
od 7.30 do 13.30. Vsa pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo lahko zahtevate pi-
sno po faksu 07/34-81-131, pod šifro:
PLAN – PUP do vključno 16. 11. 2001.

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

Vodja javnega naročila je Vida Šušterčič,
univ. dipl. inž. geod.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti odda-
na v zaprti kuverti, osebno ali po pošti, najka-
sneje do 23. 11. 2001 do 10. ure, v spre-
jemno pisarno Občine Trebnje, soba št. 2.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Trebnje, Občinska
uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

Ponudba mora biti označena na nasled-
nji način: “Ne odpiraj – Ponudba JR, PLAN
– PUP”.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se prične
23. 11. 2001 ob 12. uri, v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe:

– bianco menica z menično izjavo za re-
snost ponudbe v višini 10% ponudbene vre-
dnosti in mora veljati najmanj 30 dni od
datuma odpiranja ponudb,

– bianco menico z menično izjavo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% ponudbene vrednosti in mora
veljati do sprejema prostorskega plana in
prostorsko ureditvenih pogojev na občin-
skem svetu,

– bianco menico z menično izjavo za od-
pravo napak v višini 10% ponudbene vre-
dnosti in mora veljati 30 dni po sprejemu
prostorskega plana in prostorsko ureditve-
nih pogojev na občinskem svetu.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo izvedena dela plačeval po začasnih
obračunskih situacijah v roku 30 dni po po-
trditvi situacije in prejemu računa.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ni posebnih zahtev, ra-
zen zakonskih.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi do-
ločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: podrobna vsebina tekstualnega in gra-
fičnega dela sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega družbenega plana Občine Trebnje
mora biti izdelana v skladu z Zakonom o
urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93),
Navodilom o vsebini in metodologiji izdela-
ve strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).

Izvajalec mora upoštevati tudi navodila
MOP, Urada za prostorsko planiranje, št.
350-01-09/98, z dne 17. 5. 1999, ki se
med drugim nanašajo na uporabo geodet-
skih podlag, kartografskih znakov in na pri-
kazovanje planskih vsebin s pomočjo raču-
nalniške tehnologije.

Vsebina sprememb in dopolnitev PUP-ov
pa mora biti izdelana v skladu z Zakonom o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/94, 71/93 in 44/97) in z Navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vse-
bini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85).

V primeru spremembe prostorske zako-
nodaje v vmesnem obdobju se naslovi in
vsebine smiselno spremenijo in prilagodijo
novi zakonodaji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo obvezno navesti imena in stro-
kovne kvalifikacije osebja, odgovornega za
izvedbo storitve.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, datum odločitve o spreje-
mu ponudbe pa je 3. 12. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena,
b) rok izvedbe.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: obvezna je računalniška izdelava gra-
fičnega dela prostorskega plana in grafič-
nega dela prostorsko ureditvenih pogojev.
Veljavni prostorski plan je digitaliziran.

Ponudniki si lahko na Občini Trebnje
(soba št. 24) na uradne dni ogledajo velja-
ven prostorski plan in prostorsko ureditve-
ne pogoje.

Naročnik si pridržuje pravico do morebit-
nega manjšega obsega naročila od razpisa-
nega, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb. V tem primeru
izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine
iz tega naslova. naročnik si tudi pridržuje pra-
vico, da ne izbere nobenega od ponudnikov
v primeru, da ne prejme ustreznih ponudb.
Tudi v tem primeru ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Občina Trebnje

Št. 110-1/01 Ob-56831
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekta
sanacije mosta čez Ljubljanico pri Vr-
hniki VA 139 – levi in VA 140 – desni v
km 12,140 na AC odseku 052 (652)
Brezovica–Vrhnika.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC odsek 052 (652)
Brezovica–Vrhnika.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 50 dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Berko-
pec, univ. dipl. inž. grad. – DDC, Einspie-
lerjeva 6, Ljubljana, tel. 01/30-94-297,
faks 01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 19. 10. 2001 do
21. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 50.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104),
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 – Družba za državne
ceste d.o.o., Ljubljana.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 11. 2001 do 10.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 11.
2001 ob 11. uri, na naslovu Družba za dr-
žavne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 110.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 20. 5. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 4. 1. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 10. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/01 Ob-56832
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jekta sanacije viadukta Derviše VA 155
– levi in Va 156 – desni objekt v km
1,980 na AC odseku 054 (654) Loga-
tec–Unec.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC odseku 054 (654)
Logatec–Unec.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 50 dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
univ. dipl. inž. grad. – DDC, Einspielerjeva
6, Ljubljana, tel. 01/30-94-297, faks
01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 19. 10. 2001 do
21. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 11. 2001 do 9.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
21. 11. 2001 ob 10. uri, na naslovu Dru-
žba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 125.000 SIT in veljavnostjo 210 dni
od datuma odpiranja ponudb.

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

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

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupno nastopanje (joint ven-
ture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilne-
ga partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je
180 dni oziroma do 20. 5. 2002. Datum
odločitev o sprejemu ponudbe je 4. 1.
2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 10. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-56833
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava projekta
sanacije mosta čez Pirešico VA 121 v
km 6,555 na AC odseku 040 Celje–Arja
vas.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

5. Kraj izvedbe: AC odsek 040 Celje–
Arja vas.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 50 dni po podpisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
01/47-88-439, faks 01/47-88-332. Stro-
kovne informacije posreduje Aleš Berkopec,
univ. dipl. inž. grad. – DDC, Einspielerjeva
6, Ljubljana, tel. 01/30-94-297, faks
01/30-94-264.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 19. 10. 2001 do
21. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 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.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 21. 11. 2001 do 8.30.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
21. 11. 2001 ob 9. uri, na naslovu Družba
za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, sejna soba 312/III.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 90.000 SIT in veljavnostjo 210 dni od
datuma odpiranja ponudb.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupno nastopanje (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vo-
dilnega partnerja.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 180
dni oziroma do 20. 5. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 4. 1. 2002.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
12. 10. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Popravek
Ob-56806

V javnem razpisu za prehrambeno blago
objavljenem v Ur. l. RS, št. 80 z dne 12. 10.
2001 se spremenijo in pravilno glasijo na-
slednje točke:

5. (b) Čas v katerem lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 10. 2001
do 26. 10. 2001, vsak delovni dan od 7.
do 13. ure.

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: prva alinea najmanj
45-dnevni plačilni rok.

11. Datum, ko bodo morali kandidati
predvidoma predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
20. 11. 2001 do 12. ure, 25. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: črta
se najdaljši plačilni rok.

Osnovna šola Horjul

Popravek
Ob-56999

V javnem razpisu za živila in material za
prehrano, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 80 z dne 12. 10. 2001, Ob-56308, Št.
1418/01-1 se 2. in 6. (a) točka pravilno
glasita:

2. Naslov naročnika: Ljubljana, Komano-
va ulica 1, tel. 568-22-16, 568-20-59,
faks 568-20-49.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 26. 10. 2001 do 13. ure (kompletna
ponudbena dokumentacija za I. in II. fazo
postopka mora biti pripravljena na naslednji
način: listi v dokumentaciji povezani z vrvi-
co; vrvica mora biti na zadnjem listu zveza-
na in zapečatena tako, da pečata, nalepke
ali voščenega odtisa ni mogoče odstraniti
brez poškodb).

Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad, Ljubljana

Št. 1/2002 Ob-56620
1. Naročnik: Dom starejših občanov Pol-

de Eberl – Jamski.
2. Naslov naročnika: 1411 Izlake, Izlake

13, tel. h.c. 03/567-41-04, faks
03/567-35-07, e-mail: eberlov.dom.Izla-
ke@siol.net.

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

(b) Kraj dobave: 1411 Izlake, Izlake 13,
fco razloženo, do 13. ure.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po posa-
meznih skupinah, vendar mora ponudnik po-
nuditi vse razpisane vrste blaga iz posamez-
ne skupine.

Skupine:
1. sveže meso,
2. sveža perutnina in izdelki iz perutnin-

skega mesa,
3. mesni izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. jajca,
6. zmrznjeni program (zelenjava, sadje,

ribe, sladoled),
7. kruh in pekovsko pecivo,
8. sveže sadje in zelenjava, suho sadje,

lupinarji,
9. jabolka,
10. testenine, zmrznjeni izdelki iz testa,

keksi,
11. prehrambeni izdelki,
12. splošno prehrambeno blago,
13. olje, margarina,
14. pijače in napitki,
15. vino.
Naročnik bo priznal sposobnost ponud-

nikom po skupinah. Ponudniki lahko konkur-
irajo na eno skupino, na več skupin ali na
vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava bla-
ga v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-1,
sukcesivne dobave na podlagi sprotnih
naročil naročnika za čas od 1. 1. 2002 do
31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Dom starejših obča-
nov Polde Eberl – Jamski, tajništvo – Mateja
Kurež, 1411 Izlake, Izlake 13; dodatne infor-
macije Marija Pikelj, tel. 03/567-41-04 int. 26.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro, po predhodni najavi in
ob predložitvi dokazil o plačilu razpisne do-
kumentacije, do 5. 11. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (vključno z
DDV), virmansko, na žiro račun št.
52720-603-40851, sklic 763900.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 5. 11. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom starejših občanov Polde Eberl
– Jamski, tajništvo, 1411 Izlake, Izlake 13.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
manj 30 dnevni plačilni rok po prevzemu
blaga in prejemu računa.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-

deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 6. 12. 2001 do 9. ure, 14. 12. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost predračuna posamezne
skupine.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Dom starejših občanov Izlake

Ob-56621
1. Naročnik: Center slepih in slabovi-

dnih dr. Antona Kržišnika Škofja Loka.
2. Naslov naročnika: Stara Loka 31,

4220 Škofja Loka, tel. 04/511-60-00, faks
04/512-41-12.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. čle-
na ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Škofja Loka.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali pa za vse
skupaj: ponudnik lahko konkurira za nasled-
nje skupine blaga oziroma sklope:

1. kruh in pekovsko pecivo,
2. sveže temno meso,
3. mesni izdelki,
4. belo meso in izdelki,
5. zamrznjeno meso,
6. mleko,
7. mlečni izdelki,
8. sadje,
9. sveža zelenjava,
10. zamrznjeno sadje in zelenjava,
11. jajca,
12. olje in margarina,
13. mlevski izdelki,
14. testenine,
15. sirupi in sokovi,
16. ostalo prehrambeno blago,
17. kmetijski pridelki,
18. začimbe.
Naročnik bo sposobnost in usposoblje-

nost priznal ponudnikom po skupinah oziro-
ma sklopih. Ponudniki lahko dobijo prizna-
no sposobnost za eno skupino ali sklop,
več skupin ali za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov družbe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo, dodatne informacije: na podlagi do-
kazila o plačilu razpisne dokumentacije in
po predložitvi davčne številke se razpisna
dokumentacija dvigne v blagajni zavoda pri
Meti Gartnar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: od objave pa do
30. 10. 2001, vsak dan med 9. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.500 SIT na žiro račun št.
51510-603-30832, ali na blagajni zavoda.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 9. 11. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Center slepih in slabovidnih Ško-
fja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica.
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

– da ima ustrezne izkušnje z dobavo bla-
ga javnim zavodom oziroma drugim prora-
čunskim uporabnikom,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga,

– da nudi 60-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo blaga fco skladi-

šče naročnika razloženo,
– da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-

vosti
– da bo odzivni čas 1 dan,
– da bo na zahtevo naročnika poslal vzo-

rec blaga.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 19. 11. 2001, 27. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena. Izbrali bomo najmanj enega
ponudnika.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: CSS Škofja Loka, Uršič Marija, tel.
04/511-60-00.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Center slepih in slabovidnih
dr. Antona Kržišnika

Škofja Loka

Su 36/2001 Ob-56689
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Mari-

boru.
2. Naslov naročnika: Okrožno sodišče

v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor,
faks 02/234-73-06.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
pisarniškega materiala – sukcesivne do-
bave v skladu s 3. točko 19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Okrožno sodišče v Ma-
riboru in Okrajna sodišča v Mariboru, Le-
nartu in Slovenski Bistrici.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: možna je oddaja naročila po posa-
meznih skupinah, vendar mora ponudnik po-
nuditi vse razpisane vrste blaga iz posamez-
ne skupine.

Skupine blaga:
I. drobni pisarniški material,
II. papir,
III. mape,
IV. kuverte,
V. trakovi za pisalne stroje,
VI. trakovi za tiskalnike,
VII. tonerji za tiskalnike,
VIII. tonerji za fotokopirne stroje,
IX. ostalo.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sposobnost
bo ponudnikom priznana za obdobje 3 let.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo za obdobje enega leta. Pred pote-
kom enoletnega obdobja bo naročnik po-
novil II. fazo postopka.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Okrožno sodišče v Ma-
riboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor, pri
Ljubi Novak, tel. 02/234-73-20, kontaktna
oseba: Sonja Tomažič, tel. 02/234-71-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka med 9. in 15. uro.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do vključno 16. 11. 2001 do 15. ure.
Pošiljka dana tega dne priporočeno na poš-
to se šteje, da je bila pravočasno oddana.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Okrožno sodišče v Mariboru, So-
dna ulica 14, 2503 Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa, plačal v
30 dneh po prejemu računa.

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

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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 15. 12. 2001, 29. 12. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisnem
povabilu (69. člen ZJN-1).

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru

Št. 3.356/01 Ob-56754
1. Naročnik: Dom Petra Uzarja Tržič.
2. Naslov naročnika: Ročevnica 58,

4290 Tržič, tel. 04/598-03-00, faks
04/598-03-28, E-mail: dpu-trzic@siol.net.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bno blago po 3. odstavku 19. člena ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Tržič.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. kruh,
2. meso sveže,
3. meso zamrznjeno.
4. mesi izdelki,

5. mlevski izdelki in testenine,
6. zamrznjeni artikli,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. krompir,
9. jajca,
10. kis,
11. sirupi,
12. olje,
13. pekovsko pecivo,
14. splošno prehrambeno blago,
15. pijače,
16. nektar sirupi.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino, več sklopov oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4.Datum začetka in predvideni datum za-
ključka ali trajanje dobave 1. 1. 2002 do
31. 12. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: dodatne informacije Dom Petra Uzarja
Tržič, uprava - tajništvo.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
30. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT z upoštevanim
DDV na ŽR št. 51500-603-32148. Pri pla-
čilu morajo ponudniki navesti točen naslov
in davčno številko zaradi izstavitve računa.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 6. 11. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevni-
ca 58, 4290 Tržič.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

– da ponudnik v zadnjih 6.mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj tri javne zavode,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 60 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da je odzivni čas en delovni dan,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
Posebni pogoji dobave so za posamezno

skupino določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 25. 11. 2001, 5. 12. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Josipa Erdec, tel. 04/598-03-12.
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14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni bila objavljena.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Dom Petra Uzarja Tržič

Št. 60-4095/01 Ob-56755
1. Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,

8000 Novo mesto, te. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32 - 505.

3. (a) Vrsta in količina blaga: goriva,
olja in maziva.

(b) Kraj dobave: Novo mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 12. 2001
do 30. 11. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto; kontakna oseba za razpisno do-
kumentacijo: Goran Stanojević, za dodatne
informacije: Anton Tomažin .

(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 20.000
SIT na ŽR. Komunala Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Plačilo RD -
izbira prodajalcev goriv, olj in maziv”.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 7. 11. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, Sektor razvoj in investici-
je, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Go-
ran Stanojević.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudniki s priznano sposobnostjo bo-
do v obdobju treh let pozivani k oddaji po-
nud glede na dejanske potrebe naročnika.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena (v II. fazi omejenega
postopka).

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost bo priznana za obdobje
treh let.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Komunala Novo mesto

Št. 60-4094/01 Ob-56757
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
A) vodomeri,
B) vodovodni materiali - fitingi,
C) gradbeni in potrošni materiali,
D) pisarniški materiali, papirna kon-

fekcija, tiskovine in računalniški mate-
riali,

E) vodovodni materiali,
F) kanalizacijski materiali.
(b) Kraj dobave: Novo mesto.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo za vse
sklope (A, B, C, D, E, F) skupaj ali za vsak
sklop posamezno.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 12. 2001
- 30. 11. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 No-
vo mesto; kontaktna oseba za razpisno do-
kumentacijo: Goran Stanojević, za dodatne
informacije: Anton Tomažin.

(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
20.000 SIT na ŽR. Komunala Novo mesto
d.o.o., št. 52100-601-11459 pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Plačilo RD - nabava materialov”.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 7. 11. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, Sektor razvoj in investici-
je, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Go-
ran Stanojević.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudniki s priznano sposobnostjo bo-
do v obdobju treh let pozivani k oddaji po-
nudb glede na dejanske potrebe naročnika.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena (v II. fazi omejenega
postopka).

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost bo priznana za obdobje
treh let.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne
5. 10. 2001, Ob-55992.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 64/3129/2001 Ob-56760
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vozil za potrebe avtoparka ELES-a.

(b) Kraj dobave: Ljubljana.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: predvidena je oddaja sklopov, po
tipih vozil ter cenovnih razredih, skladno z
razpisno dokumentacijo.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: december
2001 do december 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: pri naročniku, prevzem
dokumentacije v tajništvu sektorja za prenos
električne energije, drugo nadstropje, Andre-
ja Mihevc, dodatne informacije Miran Zver.

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

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 7. 11. 2001 do 9.30.

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

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ga-
rancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT, veljavnosti 90 dni.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): naročnik bo z izbra-
no skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v pri-
meru skupnega nastopanja večih dobavite-
ljev, mora biti v ponudbeni dokumentaciji pre-
dložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila.

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: 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:

– če je ponudnik/prijavitelj zastopnik ozi-
roma generalni uvoznik za prodajo in servisi-
ranje vozil v Republiki Sloveniji, mora predlo-
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žiti izjavo proizvajalca vozil za zastopanje v
Republiki Sloveniji; če pa je ponudnik/prija-
vitelj s strani zastopnika oziroma generalne-
ga uvoznika pooblaščeni prodajalec in servi-
ser vozil, pa mora predložiti izjavo zastopnika
oziroma generalnega uvoznika (izjava mora
biti predložena v originalu ali overjeni kopiji).

– izjavo, da bo ponudnik naročniku, na
njegovo zahtevo omogočil testiranje vozil,

– izjavo, da je ponudnik pripravljen od-
kupiti naročnikova stara vozila (po sistemu
vozilo za vozilo),

– izjavo o razvejanosti servisne mreže
ponudnika,

– izjavo, da je rok dobave vozil največ
30 dni.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: november 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: v prvi
fazi meril ni, so samo pogoji, v drugi fazi:
skupna ponudbena cena (100% delež).

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 5/01 Ob-56766
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelki iz

tekstila.
(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. bolniški program,
2. posteljni program,
3. operacijski program,
4. kuhinjski program,
5. otroški program,
6. tekstil in tekstilni izdelki,
7. delovna obutev in delovna zaščita,
8. šivalni material,
9. galanterija, dekor in drugi tekstilni iz-

delki,
10. delovna oblačila – beli program,
11. delovna oblačila – barvni program,
12. delovna oblačila za kuhinjo,
13. delovna oblačila za pralnico,
14. delovna oblačila za vzdrževalce.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave:
– prvo obdobje od 1. 2. 2002 do 31. 7.

2002,
– drugo obdobje od 1. 8. 2002 do

31. 12. 2002,
– tretje obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 7.

2003,
– četrto obdobje od 1. 8. 2003 do

31. 12. 2003,
– peto obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 7.

2004,
– šesto obdobje od 1. 8. 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.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijav, 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 Izdelki iz tekstila.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 12. 11. 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 in 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 preteklih

6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od razpisane 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 razpisane 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 fco Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo (ob terminu, ki ga dolo-
či naročnik);

10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 10 dni;

11. da prijavitelj zagotavlja ustrezen tran-
sport za ponujeno blago;

12. da bo prijavitelj na zahtevo naročni-
ka dostavil vzorce blaga;

13. da prijavitelj sprejema dodatne zahte-
ve naročnika za določene skupine blaga.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb dne 27. 12. 2001,
datum odločitve o sprejemu ponudbe 10. 1.
2002.

12. Merila za ocenitev ponudb:
1. najnižja končna vrednost posamezne

vrste blaga – velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5,
6 in 7;

2. najnižja končna vrednost skupine –
velja za skupine 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 14.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena letna vrednost naročila je
125,000.000 SIT (z DDV). Postopek se bo
izvajal po tretjem odstavku 19. člena ZJN-1.
Naročnik bo priznal usposobljenost ponu-
dnikom za obdobje treh let. Prijaviti se je
možno na posamezno skupino oziroma sku-
pine. Dodatne informacije 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: 15. 10. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 646/01 Ob-56844
1. Naročnik: Dom upokojencev Sežana.
2. Naslov naročnika: Ulica Ivana Turši-

ča 6, Sežana, tel. 05/734-40-11, telefaks
05/730-14-24, e pošta: domupokojen-
cev.sezana@siol.net.

3. a) Vrsta in količina blaga: živila in
prehrambeni izdelki.

b) Kraj dobave: skladišče Doma upoko-
jencev Sežani.

c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki se lahko prijavijo na za
eno skupino, več skupin ali vse skupine.
Ponudniki lahko konkurirajo na naslednje
skupine blaga oziroma sklope:

1. sveže meso, ocenjena vrednost
7,100.000 SIT,

2. piščanci, purani in kunci, ocenjena
vrednost 1,300.000 SIT,

3. mesni izdelki, ocenjena vrednost
2,000.000 SIT,
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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. 60-4096/01 Ob-56756
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 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: A) vzdrževanje
vozil, B) vzdrževanje vodomerov C) vzdr-
ževanje strojev in opreme; po prilogi 1A
- storitve vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo
za vse sklope (A, B, C) skupaj ali za vsak
sklop posamezno.

5. Kraj izvedbe: Novo mesto.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1. 12. 2001 do
30. 11. 2004.

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, za do-
datne informacije: Anton Tomažin.

(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 20.000
SIT na ŽR. Komunala Novo mesto d.o.o., št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Plačilo RD -
vzdrževanje vozil, vodomerov in strojev“.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 7. 11. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Podbevškova 12, Sektor razvoj in investici-
je, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Go-
ran Stanojević.

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 19/3-01-1/1 Ob-56615
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Komunala Kočevje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Tesarska 10,

1330 Kočevje.
3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ekstra lahko kurilno olje; 750.000
litrov, Kočevje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, popust, plačilni rok.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 50, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 65,175.000
SIT, vključno z 19% DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 66,188.250 SIT, 65,175.000 SIT.

4. ribe sveže, ocenjena vrednost
120.000 SIT,

5. ribe zamrznjene, ocenjena vrednost
380.000 SIT,

6. mleko in mlečni izdelki, ocenjena vre-
dnost 4,450.000 SIT,

7. zelenjava in sadje, ocenjena vrednost
3,800.000 SIT,

8. zelenjava konzervirana, ocenjena vre-
dnost 305.000 SIT,

9. zelenjava zamrznjena, ocenjena vre-
dnost 180.000 SIT,

10. krompir, ocenjena vrednost
610.000 SIT,

11. jabolka, ocenjena vrednost 510.000
SIT,

12. kruh in drobno pecivo, ocenjena vre-
dnost 1,900.000 SIT

13. zamrznjeni izdelki, ocenjena vre-
dnost 500.000 SIT,

14. jajčne testenine, ocenjena vrednost
632.000 SIT,

15. mlevski izdelki, ocenjena vrednost
255.000 SIT,

16. olje in kis, ocenjena vrednost
580.000 SIT in

17. ostalo prehrambeno blago, ocenje-
na vrednost 3,120.000 SIT

Naročnik bo priznal sposobnost ponu-
dnikom po skupinah. Ponudniki lahko kon-
kurirajo na eno skupino, na več skupin ali
na vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2003.

5. a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Dom upokojencev
Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, Sežana –
tajništvo, tel. 05/734-40-11;

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu RS do 5. 11. 2001, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 SIT z upoštevanim
DDV. Ponudniki morajo znesek nakazati na
ŽR: 51420-603-31210. (davčna štev na-
ročnika: 58155309; ponudniki naj sporoči-
jo svoje podatke za izstavitev računa).

6. a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 13. 11. 2001 do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Dom upokojencev Sežana, Ulica
Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

8. Pogoji financiranja in plačila in skli-
cevanje na določila v predpisih: 45-dnev-
ni plačilni rok in dekadno fakturiranje.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: predložitev
pogodbe o skupnem nastopu.

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

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 13. 11. 2001, 19. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Bojan Kodrič, vodja nabavne službe
(tel. 05/73-01-421).

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Dom upokojencev Sežana

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

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

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: /

14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: ponudniki s priznano sposobnostjo bo-
do v obdobju treh let pozivani k oddaji po-
nud glede na dejanske potrebe naročnika.

16. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena (v II. fazi omejenega
postopka).

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sposobnost bo priznana za obdobje
treh let.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Komunala Kočevje d.o.o.

Št. 50 Ob-56626
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: potrošni material za mizarsko in klju-
čavničarsko delavnico.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena za posamezni
segement.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost:
1. okovje, ključavnice, vijaki, brusni in

razni materiali se izbere kot najugodnejši
ponudnik Metalka trgovina, d.d., Dalmati-
nova 2, 1000 Ljubljana, v vrednosti
2,929.260,20 SIT brez DDV za DE TOS
Ljubljana in Maribor;

2. barve in laki se izbere kot najugodnej-
ši ponudnik predlaga Mavrica, d.d., Resle-
jeva c. 1, 1000 Ljubljana, v vrednosti
1,406.796,13 SIT brez DDV za DE TOS
Ljubljana in Maribor;

3. barvne kovine, profilno železo, pločevi-
na in varilni material se izbere kot najugodnej-
ši ponudnik Metalka trgovina, d.d., Dalmati-
nova 2, 1000 Ljubljana, v vrednosti 594.323
SIT brez DDV za DE TOS Maribor in Ljubljana;

4. elektro in tapetniški material se izbere
kot najugodnejši ponudnik Metalka trgovina,
d.d. v vrednosti 426.864 SIT brez DDV in za
nabavo tapetniškega materiala se izbere Me-
talka trgovina, d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljub-
ljana, v vrednosti 1,721.590 SIT brez DDV,

5. les in lesni izdelki se izbere kot naju-
godnejši ponudnik Slovenijales gradbeni
materiali in stavbno pohištvo, d.o.o. Ljublja-
na, PE Hoče, Dunajska 22, 1511 Ljubljana,
v vrednosti 5,790.161 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 22,690.851,90 SIT; delna
1,391.722,31 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 48 Ob-56627
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava pohištvene opreme pošte
Murska Sobota.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mizarstvo Krošelj Dra-
go, s.p. Dol. Boštanj 56d, 8294 Boštanj.

7. Pogodbena vrednost: 40,906.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 45,971.910 SIT; 38,217.000 (nepo-
polna).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 40 Ob-56628
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ovijalna linija.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik ni opravil izbora,
razpis je v celoti razveljavljen – odločitev
državne revizijske komisije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 74,514.000 SIT; 68,103.970 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 10. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 27 Ob-56629
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vzdrževanje vozil po PE Slovenije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, odzivni čas, nadome-
stno vozilo, montaža gum, prevozi, čas po-
pravila, pokrivanje PE.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za vzdrževanje lahkih in srednjih dostav-
nih vozil tip Renault se izbere Revoz, d.d. iz
Ljubljane, s koncesionarji po Sloveniji;

– za vzdrževanje lahkih in srednjih do-
stavnih vozil tip Fiat se izbere ponudnik Avto
Triglav, d.d. Ljubljana, s koncesionarji za
vse poslovne enote;

– za vzdrževanje vozil tipa Iveco se izbe-
rete ponudnika, Viator&Vektor, d.d., Dolenj-
ska c. 244, 1000 Ljubljana, za Ljubljano in

Dumida, d.o.o., Kidričeva 16, 2230 Lenart,
za Maribor;

– za vzdrževanje vozil tipa Mercedes se
izberete ponudnika Avtoobnova, d.d., Ja-
dranska c. 25, 2000 Maribor, za Maribor in
AC Intercar, d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljub-
ljana, za Ljubljano;

– za vzdrževanje vozil tipa Man se izbe-
rete ponudnika Avtoobnova, d.d., Jadran-
ska c. 25, 2000 Maribor, za Maribor in
Viator&Vektor, d.d., Dolenjska c. 244,
1000 Ljubljana, za Ljubljano.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 19.
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: 10. 10. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 02/2001 Ob-56630
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/23-55-221, faks
02/23-55-266.

3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

ekstra lahko kurilno olje in plinsko olje
D-2, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire;

– sposobnost in usposobljenost,
– cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol d.d., Ljubljana, Du-
najska c. 50, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 48,108.080
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 50,037.000 SIT, 48,108.080 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 50 z
dne 15. 6. 2001, Ob-50351.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 11. 10. 2001.

Univerza v Mariboru

Št. 8605/01 Ob-56631
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

svetlobna signalizacija po specifikaciji iz raz-
pisne dokumentacije. Dobava blaga v poslov-
ne enote naročnika v Republiki Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami razpi-
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sne dokumentacije so bile pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Rona d.o.o. Kranj, Vi-
de Šinkovčeve 11, 4000 Kranj .

7. Pogodbena vrednost: 13,044.249,11
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 11,193.460,50 SIT, 10,961.535,87 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je prejel za sklop II in sklop
III samo po eno ponudbo in ni izvršil izbire.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2001.
Javno podjetje za vzdrževanje avtocest

d.o.o.

Št. 8606/01 Ob-56632
1. Naročnik: Javno podjetje za

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 9. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 - tovorno vozilo s posipal-

om soli in čelnim plugom,
– sklop 2 - tovorno vozilo s posipal-

om soli, čelnim in bočnim plugom,
– sklop 3 - tovorno vozilo s posipal-

om soli,
– sklop 4 - tovorno vozilo,
– sklop 5 - posipalo soli za vgradnjo

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

na zabojnik tovornega vozila,
– sklop 7 - čelni plug.
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v skladu z določbami
razpisne dokumentacije so bile pravilne,
primerne in sprejemljive ponudbe ocenjene
na podlagi meril, določenimi z razpisno do-
kumentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) sklop 1 in sklop 2: Dumida d.o.o.,
Kidričeva 14, 2230 Lenart,

b) sklop 3, sklop 4 in sklop 6: AC Inter-
car d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana,

c) sklop 5 in sklop 7: Riko Ribnica
d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica.

7. Pogodbena vrednost:
a) 68,172.720 SIT,
b) 50,344.188 SIT,
c) 9,377.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: A - 17,130.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 - 3,
– sklop 2 - 3,
– sklop 3 - 3,
– sklop 4 - 3,
– sklop 5 - 2,
– sklop 6 - 2,
– sklop 7 - 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

a) sklop 1 in sklop 2: 69,280.162 SIT;
75,288.000 SIT,

b) sklop 3, sklop 4 in sklop 6:
50,954.694 SIT; 42,306.040 SIT,

– sklop 5: 5,349.420 SIT; 5,190.000
SIT,

– sklop 7: 4,179.560 SIT; 2,690.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik je prejel za sklop 8 samo
eno ponudbo in ni izvršil izbire.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o.

Št. 8607/01 Ob-56634
1. Naročnik: Javno podjetje za

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 - priklopno vozilo z nadgrad-

njo - signalna tabla za zapiranje promet-
nega pasu,

– sklop 2 - priklopno vozilo z nadgrad-
njo - signalna tabla spremenljive vse-
bine,

– sklop 3 - priklopno vozilo za prevoz
mehanizacije,

Dobava blaga v poslovne enote naročni-
ka v Republiki Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami
razpisne dokumentacije so bile pravilne,
primerne in sprejemljive ponudbe ocenjene
na podlagi meril, določenimi z razpisno do-
kumentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: Ultima d.o.o. Grudnova 1,
1000 Ljubljana,

– sklop 2: Lea d.o.o., Dacarjeva 8,
4248 Lesce,

– sklop 3: Ultima d.o.o. Grudnova 1,
1000 Ljubljana .

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 - 12,908.168 SIT,
– sklop 2 - 23,023.698,74 SIT,
– sklop 3 - 5,199.110 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 - 2,
– sklop 2 - 2,
– sklop 3 - 3 .
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 11,764.800 SIT;

10,847.200 SIT,
– sklop 2: 21,310.200 SIT;

19,347.646 SIT,
– sklop 3: 5,145.000 SIT, 4,369.000

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o..

Št. 8609/01 Ob-56635
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1 - avtoplašči za osebna in

lažja tovorna vozila,
– sklop 2 - avtoplašči za tovorna vo-

zila,
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v skladu z določbami
razpisne dokumentacije so bile pravilne,
primerne in sprejemljive ponudbe ocenjene
na podlagi meril, določenimi z razpisno do-
kumentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 in sklop 2; Petrol d.d., Dunajs-
ka c. 50, 1527 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
11,093.073,58 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop 1 - 3;
sklop 2 - 5.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– sklop 1: 4,884.659,04 SIT;
4,057.997,77 SIT,

– sklop 2: 7,188.930 SIT;
4,487.309,50 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: 8. 10. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. 8608/01 Ob-56636
1. Naročnik: Javno podjetje za

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 - bloki in zvezki,
– sklop 2 - pisala,
– sklop 3 - kuverte,
– sklop 4 - registratorji, etikete,

mape,
– sklop 5 - obrazci-tiskovine,
– sklop 6 - papir,
– sklop 7 - lepila in lepilni trakovi,
– sklop 8 - ostalo potrošno blago,
Dobava blaga v poslovne enote naročni-

ka v Republiki Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: v skladu z določbami razpisne
dokumentacije so bile pravilne, primerne in
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sprejemljive ponudbe ocenjene na podlagi
meril, določenimi z razpisno dokumentacijo
naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1 do sklop 7; MK Birooprema
d.d., Dunajska c.121, 1113 Ljubljana,

– sklop 8; DZS, Založništvo in trgovina
d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1 do sklop 7 - 6,619.346,54

SIT,
– sklop 8 - 1,797.531,73 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 do sklop 6 in sklop 8: tri

ponudbe, za sklop 7: štiri ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 292.898,83 SIT; 231.876,87

SIT,
– sklop 2: 1,070.276,94 SIT;

804.979,44 SIT,
– sklop 3: 1,775.630 SIT; 1,400.631

SIT,
– sklop 4: 1,344.619,45 SIT;

867.238,16 SIT,
– sklop 5: 178.878,36 SIT; 141.625,05

SIT,
– sklop 6: 2,148.183,90 SIT;

1,663.406,90 SIT,
– sklop 7: 552.595,71 SIT; 437.469,66

SIT,
– sklop 8: 5,325.325,09 SIT,

1,510.530,78 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: 8. 10. 2001.
Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest d.o.o.

Št. 1 Ob-56638
1. Naročnik: Vrtec Bled.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 7,

4260 Bled, tel. 04/574-21-77, faks
04/574-21-77.

3. Datum izbire: 4. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago, Vrtec Bled, Tru-
barjeva 7, 4260 Bled.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena 8 točk, lastna proizvodnja 6
točk, plačilni rok 4 točke, posebne ugodnosti
3 točke in celovitost ponudbe 2 točki.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 93,
3301 Petrovče za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov,

2. Mesarstvo Mlinarič, d.o.o., Železni-
ška 1, 4248 Lesce za dobavo mesa in me-
snih izdelkov,

3. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš za dobavo rib,

4. Perutnina Ptuj, Potrčeva c. 10, 2250
Ptuj za dobavo perutnine,

5. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, Škofljica za dobavo zamrznjenih iz-
delkov,

6. Peks, Škofja Loka, d.d., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka za dobavo kruha in pe-
kovskih izdelkov,

7. Pekarna Planika, d.o.o., Triglavska
43, 4260 Bled za dobavo peciva,

8. Sipic, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana za dobavo jajc,

9. Peks, Škofja Loka, d.d., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka za dobavo jušnih zakuh
in testenin,

10. Sipic, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana za dobavo do-
mačega sadja in zelenjave,

11. Sipic, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Koprska 94, 1000 Ljubljana za dobavo uvo-
ženega sadja in zelenjave,

12. Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana - Črnuče za dobavo sadnih siru-
pov in sokov,

13. Mercator Gorenjska,d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo konzer-
viranih živil,

14. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo čajev,

15. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
c. 54, 4220 Škofja Loka za dobavo osnov-
nih živil in dodatkov jedem.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Vrtec Bled

Ob-56642
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: omara vodenja in zaščite za TR polje
II 110 kV v RTP 110/20 kV Ormož; 1
kos; na objekt naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,290.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,150.000 SIT in 6,290.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor

Št. 61/262-01 Ob-56651
1. Naročnik: Osnovna šola Griže.
2. Naslov naročnika: Griže 1 A, 3302

Griže.
3. Datum izbire: 30. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje, kraj dobave: Osnovna šola
Griže, Griže 1 A, 3302 Griže.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso: Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,

2. perutnina in perutninski izdelki: Perut-
nina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,

3. mesni izdelki: Mesnine Žerak, Franci
Žerak s.p., Strmolska 9, 3252 Rogatec,

4. ribe: Brumec - Ručigaj d.o.o., Teste-
nova 55, 1234 Mengeš,

5. mleko: Ljubljanske mlekarne d.d., Tol-
stojeva 63, 1113 Ljubljana,

6. mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, Mle-
karstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče,

7. kruh: Klasje MPP Celje d.d., Resljeva
16, 3000 Celje,

8. pekovski izdelki: Klasje MPP Celje
d.d., Resljeva 16, 3000 Celje,

9. sadje: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 Celje,

10. zelenjava: Vrtnarstvo Celje d.o.o.,
Ljubljanska 93, 3000 Celje,

11. jajca: Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,

12. sadni sokovi: Era d.d., Prešernova
10, 3504 Velenje,

13. testenine: Era d.d., Prešernova 10,
3504 Velenje,

14. čaji: Droga d.d., Industrijska cesta
21, 6310 Izola,

15. zmrznjena zelenjava: Brumec - Ru-
čigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,

16. splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Veleje.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 54 z dne 29. 6. 2001,
Ob-51218.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2001.

Osnovna šola Griže

Ob-56735
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
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2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1 osebno vozilo; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop D: Porsche
d.o.o., Maribor,

7. Pogodbena vrednost: 5,483.903
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 6,525.844 SIT, 4,021.964,80 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.

Ob-56736
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 2 osebni vozili; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: Avtohiša
Kolmanič & Co. d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 3,483.648 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

nudbe: 4,341.910 SIT, 3,430.805,50 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.

Ob-56737
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 4 osebna vozila; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Štajerski
avtodom, d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 9,141.309,19
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 10,613.383 SIT, 7,840.123 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.

Ob-56738
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 14 osebnih vozil; skladišče naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Tipom,
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 24,908.305,68
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 33,817.811 SIT, 22,334.696,25 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.

Ob-56739
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 5 kombiniranih in terenskih vozil;
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: Dumida,
d.o.o., Lenart.

7. Pogodbena vrednost:
21,940.612,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 30,459.324 SIT, 21,940.612,50 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.

Ob-56740
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 6 kombiniranih in terenskih vozil;
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Suzuki
Odar, d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,402.063
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 17,974.418 SIT, 17,402.063 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: /
Elektro Maribor, javno podjetje

za distribucijo električne energije d.d.

Št. 403-4/01, JN-1/01 Ob-56742
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1502 Ljubljana, faks št. 478-56-82, tel.
478-52-52.

3. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: tiskanje in dobava 440,000.000 ko-
sov tobačnih znamk, fco Banka Sloveni-
ja, Štefanova 2, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je bila najnižja
cena, izbrani dobavitelj je ponudil najnižjo
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ceno za tiskanje in dobavo 440.000.000
kosov tobačnih znamk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cetis d.d., Čopova 24,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 239,808.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: vrednost najvišje ponudbe je
253,440.000,10 SIT, vrednost najnižje pa
239,808.800 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo se sklepa za obdobje 24
mesecev.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 57-58 z dne 13. 7. 2001,
Ob-51937.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Ministrstvo za finance

Št. 64/2132/2001 Ob-56759
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljub-

ljana, Slovenija, tel. +386 1 474 30 00,
telefaks +386 1 474 24 42.

3. Datum izbire: 9. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava vozil za potrebe avtoparka
ELES-a.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je prejel 8 nepri-
mernih ali nesprejemljivih prijav, torej ne-
pravilnih.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik ni dodelil jav-
nega naročila.

7. Pogodbena vrednost: naročnik ni
sklenil pogodbe.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: naročnik ni sklenil
pogodbe.

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

nudbe: prva faza omejenega postopka ni
zahtevala ponudbene cene.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo ponovil javno naročilo
po omejenem postopku.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 17. 8.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Elektro Slovenija, d.o.o.

Št. 44/3092/2001 Ob-56762
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 20. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

optični kabelski sistem – dobava uvodnih
optičnih kablov in kabelske opreme, mon-
taža in meritve ter izdelava tehnične do-

kumentacije za objekt RTP 400/110 kV
Krško z razpletom daljnovodov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena –
82%, plačilni pogoji 3%, pozitivne referen-
ce izvajalca 15%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PAP Telematika d.d.,
Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,029.403,78
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,236.878,34 SIT, 5,828.424,25 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudnik Elektronabava d.o.o., je z
dopisom št. 064-841/1 z dne 6. 9. 2001
preklical svojo ponudbo, zato strokovna ko-
misija te ponudbe ni upoštevala v nadaljnji
obravnavi. Naknadno je bila ugotovljena tu-
di računska napaka pri ponudbi ponudnika
PAP Telematika d.d., ki jo je ponudnik po-
pravil.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 32/3102/2001 Ob-56764
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 9. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava visoko preciznega kompara-
torja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
na podlagi 110. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za dobavo visoko pre-
ciznega komparatorja Elektronabava,
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljublja-
na-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 16,152.675,81
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: za dobavo napeto-
stnih merilnih transformatorjev: /

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

be: 16,510.091 SIT, 16,152.675,81 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 10. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja

Ob-56768
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper.

3. Datum izbire: obvestilo o izbiri najugo-
dnejšega dobavitelja je bilo izdano 6. 9. 2001,
obrazloženo obvestilo pa 17. 9. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: 1 delovno vozilo za črpanje in pre-
voz fekalij – grezničar, fco Komunala
Koper – Avtopark.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev naročila
so bila naslednja: cena, dobavni rok, plačil-
ni pogoji, dosežen navor in čas odziva od-
prave napak, vključno z dobavo rezervnih
delov. Navedeni ponudnik je v kombinaciji
razpisanih meril zbral največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Autocommerce,
d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena brez DDV znaša 23,960.500 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: prejete so
bile 3 pravočasne in pravilne pogodbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 25,650.000 SIT, 22,562.040 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 9-3154/2001 Ob-56843
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljub-

ljana, Slovenija, tel. +386 1 474 30 00, te-
lefaks +386 1 474 25 02.

3. Datum izbire: 10. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

tehnično varovanje objekta ELES, d.o.o.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je prejel 11 nes-
prejemljivih prijav.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: naročnik ni dodelil jav-
nega naročila.

7. Pogodbena vrednost: naročnik ni
sklenil pogodbe.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: naročnik ni sklenil
pogodbe.

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

nudbe: prva faza omejenega postopka ni
zahtevala ponudbene cene.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo oddal naročilo po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave,
na pogajanja bo povabil vse ponudnike, ki so
sodelovali v prvi fazi omejenega postopka.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 31. 08.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 1 Ob-56845
1. Naročnik: Osnovna šola Dr. Janeza

Mencingerja Bohinjska Bistrica.
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2. Naslov naročnika: Savska cesta 10,
4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-00-00
faks 04/577-00-13.

3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Sav-
ska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica, po-
družnica Srednja vas 69, 4267 Srednja vas
v Bohinju in Enota Vrtec Bohinj, Mencinger-
jeva ulica 4, 4264 Bohinjska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji –
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo za dobavo čajev in suhega sadja,

2. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo olja in
margarine,

3. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva
53, 4220 Škofja Loka za dobavo raznega
prehrambenega blaga.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

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

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisa-
no vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica

Št. 0512/1 Ob-56906
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Oddelek za inve-

sticije in javna naročila, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 472-56-56, faks 472-48-94.

3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža genetskega se-
kvenatorja in izvedba šolanja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kompatibilnost z obstoječo
opremo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Omega d.o.o., Ižan-
ska 77, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost je 20,690.301,14 SIT z vključe-
nim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 – edini
ponudnik, zastopnik proizvajalca PE Appli-
ed Biosystems v Sloveniji.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: vrednost edine ponudbe je
20,690.301,14 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano na podlagi

2. točke prvega odstavka 20. člena in
1. točke 84. člena Zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 39/00).

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 044-06/93-2/20 Ob-56941
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.
2. Naslov naročnika: Republika Slove-

nija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: ma-
tjaz.vovk@dz-rs.si.

3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup in vgradnja video sistema za
prenos sej iz velike dvorane Državnega
zbora Republike Slovenije; Šubičeva uli-
ca 4, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na razpis po odprtem po-
stopku je v roku prispela samo ena ponud-
ba, zato je bil postopek v skladu s tretjim
odstavkom 76. člena Zakona o javnih naro-
čilih nadaljevan po določbah 20. člena za-
kona.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TSE d.o.o., Ljubljana,
Tržaška cesta 126.

7. Pogodbena vrednost: 71,036.217
SIT (skupaj z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 10. 2001.
Republika Slovenija

Državni zbor

Št. 4143-12/01 Ob-56944
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava in montaža notranje opre-
me za Center za socialno delo, Cankar-
jeva 6, Koper.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izboru najugodnejšega po-
nudnika sta bili upoštevani dve merili, in sicer
cena in rok dobave in montaže opreme.

1. Najnižja ponudbena cena je dobila
100 točk: Cmin = c 1 (100 točk).

Cene ostalih ponudnikov so bile točko-
vane po naslednji formuli:

ci=100 × (Cmin/Ci)
Vse točke so bile ponderirane s faktor-

jem 0.8.
2. Najkrajši rok izvedbe je dobil 100

točk: Tmin = t1 (100 točk).

Rok izvedbe ostalih ponudnikov je bil
točkovan po naslednji formuli:

ti = 100 × (Tmin/Ti)
Vse točke so bile ponderirane s faktor-

jem 0.2.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku so

bile seštete. Izbran je bil ponudnik, ki je
poleg izpolnjevanja vseh pogojev navede-
nih v razpisni dokumentaciji zbral najvišje
število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema
d.d. Ljubljana, Parmova 53, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,885.034,95
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,521.270,27 SIT, 16,885.034,95 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 10. 2001.
Mestna občina Koper

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. 35101-7/01 9204 Ob-56622
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Sloven-

ske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.

3. Datum izbire: 2. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Ka-
mna gora - razvodno omrežje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo je bila najnižja cena
in izbran izvajalec je bil najcenejši.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hudournik d.o.o., Mari-
borska cesta 23, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 67,958.379,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 977.228 SIT.

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

nudbe: 94,122.757,70 SIT, 67,958.379,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Občina Slovenske Konjice

Ob-56623
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov

Dravograd.
2. Naslov naročnika: Črneče 146, 2370

Dravograd.
3. Datum izbire: 1. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: I. faza preureditev sob
za varovance v delu trakta “B“ v Koro-
škem domu starostnikov Dravograd, Čr-
neče 146.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference in rok iz-
vedbe. Izbira na podlagi pogajanj.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SGP Kograd podjetje IGEM
Dravograd d.d., Selovec 83, 2373 Šen-
tjanž.

7. Pogodbena vrednost: 13,221.171,10
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,772.053,23 SIT, 13,221.171,10
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: izbira po pogajanjih.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2001.

Koroški dom starostnikov Dravograd

Ob-56624
1. Naročnik: Psihiatrična klinika Ljublja-

na, po pooblastilu investitorja Ministrstva za
zdravje RS.

2. Naslov naročnika: Psihiatrična klini-
ka Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana.

3. Datum izbire: 14. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija obstoje-
čih objektov Enote za gerontopsihiatrijo
Psihiatrične klinike Ljubljana z izdelavo
projekta izvedenih del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo je cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
959,285.850,60 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: pet, od tega
sta bili dve ponudbi izločeni kot nepravilni.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 1.087,629.590,10 SIT, 959,285.850,60
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-24295, Ur. l. RS, št. 29/2000.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2001.

Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 3949 Ob-56643
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško.
3. Datum izbire: 15. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dodatna dela pri preno-
vi vhodnega objekta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo oddano skladno z
89. členom ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56.

7. Pogodbena vrednost: 20,545.333,57
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo odddano po postopku s po-
gajanji brez predhodne objave, skladno z
89. členom ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-4451, Ob-37823.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-56701
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: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: obnova komunalne infrastruk-
ture in uličnega tlaka v ulicah, ki so zajete
v I. fazi obnove starega mesta Piran.

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
naročilo dodeljeno: Rokava d.o.o., Deka-
ni 3/c, 6271 Dekani.

7. Pogodbena vrednost:
197,424.921,68 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 116,133.049,62 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 229,010.405 SIT in 197,424.921,68 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 10. 2001.
Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l.

Št. 018/01 Ob-56725
1. Naročnik: Občina Podlehnik.
2. Naslov naročnika: Podlehnik 9, 2286

Podlehnik.
3. Datum izbire: 20. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vodovodno omrežje
Sedlašek-Ložina.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena, plačilni rok, rok izvedbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nizke gradnje d.d. Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 110,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

ponudbe: 124,529.302,35 SIT,
110,000.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 10. 10. 2001.

Občina Podlehnik

Št. 42/01 Ob-56731
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja daljnovoda
2 x 20 kV Zidani most-Radeče, 2 faza:

– gradbena dela,
– jeklene konstrukcije,
– elektromontažna dela,
– demontažna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena cena (75% delež),
– strokovna priporočila (reference)

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

ponudnika (3% delež).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: C & G d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 59,261.793,75
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 48,944.314,65 SIT
(brez DDV).

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

nudbe: 59,261.793,75 SIT (brez DDV),
59,261.793,75 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: 15. 10. 2001.

Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana

Št. 2 Ob-56741
1. Naročnik: Nafta Lendava-proizvodnja

naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ul. 1,

9220 Lendava.
3. Datum izbire: 19. 9. 2001.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: ekološka sanacija ru-
darskih objektov in naprav za pridobiva-
nje ogljikovodikov v RS, letni načrt za
leto 2001, gradbena in zemeljska dela,
sklop aktivnosti B.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– program del + odvoz odpadkov – vpliv-
nost 10%,

– mehanizacija in organizacija del – vpliv-
nost 10%,

– kvalifikacije ponudnika – vplivnost
10%,

– reference vodje in sodelujočih delav-
cev – vplivnost 10%,

– terminski plan – vplivnost 15%,
– cena izvedbe razpisanih del – vpliv-

nost 40%,
– način plačila – vplivnost 5%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Nograd, d.o.o., Hotiza
142/A, 9220 Lendava.

7. Pogodbena vrednost:
57,721.482.17 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal proizvajalcem: /

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

be: 107,818.092,24 SIT, 57,721.482.17
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 44/3091/2001 Ob-56758
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. Datum izbire: 24. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe:
A) demontaža obstoječih daljnovo-

dnih stebrov, gradbena dela na razpletu
daljnovodov, montaža jeklenih konstruk-
cij ter elektromontažna dela na razpletu
daljnovodov,

B) izdelava in dobava jeklenih kon-
strukcij,

objekt RTP 400/110 kV Krško z raz-
pletom daljnovodov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– sklop A: skupna ponudbena cena
67%, plačilni pogoji 3%, reference ponu-
dnika za tovrstna dela 15%, reference po-
dizvajalca za gradbena dela 5%, reference
podizvajalca za montažo jeklenih konstruk-
cij 5%, reference podizvajalca za elektro-
montažna dela 5%,

– sklop B: skupna ponudbena cena
67%, plačilni pogoji 3%, reference ponu-
dnika za tovrstno opremo na tovrstnih ob-
jektih 10%, reference proizvajalca za tovr-
stno opremo na tovrstnih objektih 15%, ISO
standard 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A) in sklop B)
Dalen, d.o.o., Šlandrova 10, 1231 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost:
A) 68,052.498,98 SIT,
B) 22,016.435,74 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
A) 7,986.453,30 SIT,
B) 17,158.750 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop A) 2,
– sklop B) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– sklop A) 69,988.729,04 SIT,

68,052.498,98 SIT;
– sklop B) 24,888.466,80 SIT,

22,016.435,74 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 10. 2001.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Prenos električne energije

Št. 405-07-3/01-4 Ob-56775
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 23,

5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks
05/39-81-223, e-pošta: obcina.kanal@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 2. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev hodnikov za pe-
šce in javne razsvetljave skozi naselji
Ročinj in Doblar.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejše ocenjena po-
nudba po razpisnih pogojih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Go-
rica d.d., Prvomajska 52, Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 49,267.764
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 59,651.457 SIT, 49,267.764 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 10. 2001.
Občina Kanal ob Soči

Št. 2.3.-4790/01 Ob-56777
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, telefaks 02/23-41-452, tel.
02/2341-410.

3. Datum izbire: 17. 8. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija nasipa na pro-
gi Zidani most – Šentilj na odseku Dol-
ga gora – Poljčane od km 555+496 do
km 5555+531.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– višina ponudbene cene 60%,
– usposobljenost strokovnega kadra

20%,
– rok izvedbe 20%.
Po navedenih kriterijih je izbrani izvaja-

lec zbral maks. število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
35,153.962,07 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 36,654.007,53 SIT, 28,475.612 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Maribor

Št. 110-1/01 Ob-56836
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

je 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Du-
najska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
strukcije na odseku AC A1 0038 Slo-
venske Konjice–Dramlje od km 0,000
do km 2,600.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CM Celje d.d., Lava 42,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
129,258.590,87 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 147,339.743,09 SIT in
129,258.590,87 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/01 Ob-56838
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. Datum izbire: 18. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: obnova voziščne kon-
strukcije na odseku AC A1 0054 in
0654 Logatec–Unec od km 9,050 do
km 9,850.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 67,307.113,64
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 103,692.492,12 SIT in 67,307.113,64
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
57-58 z dne 13. 7. 2001, Ob-52017.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-56839
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. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: A1/0053 Vrhnika–Logatec;
protihrupna zaščita ob avtocesti A1 za
naselje Verd pri Vrhniki.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena. Ponudba uspešnega
pondunika je bila izbrana ob upoštevanju
navedenega merila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska
3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 97,285.686,14
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 1.119,475.180,09 SIT in
97,285.686,14 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: javni razpis
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 15. 6. 2001, Ob-50510.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

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

Št. 343-10/01-132 Ob-56939
1. Naročnik: Občina Kočevje.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska cesta

26, 1330 Kočevje, faks 01/89-38-230, tel.
01/89-38-220.

3. Datum izbire: 31. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: posodobitev ceste Seč–
Polom–Mladica, v KS Stara cerkev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) ponudbena cena: 80%,
b) fiksnost cen: 20% (v dnevih, ne manj

kot eno leto oziroma 365 dni).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d.d., Ljubljanska c. 47, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
182,081.245,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe:
1. Lesdog, d.o.o. – 186,850.646,50 SIT,
2. CP Novo mesto, d.d. –

182,081.245,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: Uradni list RS, št. 41 z dne 25. 5.
2001, Ob-49235.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 10. 2001.

Občina Kočevje

Št. 4142-277/01 Ob-56943
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper.
3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja atletske steze
in varovalne ograje pri Osnovni šoli Du-
šana Bordona v Kopru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri izboru najugodnejšega
ponudnika sta bili upoštevani dve merili, in
sicer cena in rok izvedbe del.

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

Cene ostalih ponudnikov so bile točko-
vane po naslednji formuli:

ci = 100 × (Cmin/Ci)
Vse točke so bile ponderirane s faktor-

jem 0.8.
2. Najkrajši čas izvedbe je dobil 100

točk: Tmin = t1 (100 točk).
Rok izvedbe ostalih ponudnikov je bil

točkovan po naslednji formuli:
ti = 100 × (Tmin/Ti)
Vse točke so bile ponderirane s faktor-

jem 0.2.
Točke pridobljene pri ceni in pri roku

izvedbe so bile seštete. Izbran je bil ponud-
nik, ki je ob izpolnjevanju vseh pogojev iz

razpisne dokumentacije zbral najvišje števi-
lo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Makro 5 d.o.o., Kidriče-
va 46, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 19,509.723
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 20,632.727 SIT, 18,959.824 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 12. 10. 2001.
Mestna občina Koper

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. 2/2001-7020 Ob-56625
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15,1518 Ljubljana, faks 01/232-03-73.
3. Datum izbire: 28. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba ja-

kotočnega računalniškega in telekomu-
nikacijskega ožičenja na Območnih eno-
tah in Izpostavah ZPIZ Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo dodeljeno
na podlagi meril: ponudbena cena 60 točk,
garancijski pogoji 20 točk in rok izvedbe
del 20 točk. Izbrani ponudnik je imel naju-
godnejšo ponudbo, ki je po merilih prejela
največje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBM Slovenije d.o.o., Trg
republike 3, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 68,405.944
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 99,323.512 SIT; 42,891.054,69
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 10. 2001.

Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
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Ob-56644
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sklop B: IBE d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 13,500.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 13,500.000 SIT, 4,730.400 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: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-56646
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

jektne dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop A: Korona d.d.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,283.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 12,800.000 SIT, 5,781.600 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: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-56648
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

storske dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop B: ZEU d.o.o., Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 29,400.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 35,280.000 SIT, 29,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-56649
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, faks
02/25-22-241, tel. 02/22-00-000.

3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava pro-

storske dokumentacije.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop A: ZUM d.o.o., Ma-
ribor.

7. Pogodbena vrednost: 20,150.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 22,700.000 SIT, 20,150.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Št. 3350-12/2001-9 Ob-56645
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1508 Ljubljana.

3. Datum izbire: 21. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba do-

datne funkcionalnosti v aplikaciji Pro-
jekta pisarna PP2 - E - razpisi, subvenci-
je in naročila.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena ponudbe,
– reference.
Na podlagi razpisne dokumentacije ter

ocene ponudbe je mogoče zaključiti, da je
v predmetnem naročilu ponudba cenovno
ugodna in ustrezna, glede na zahteve iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ipmit, Kotnikova 30, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,572.301,57
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis OMSV.IT-3/2000, objava št. 48107, v
Uradnem listu RS, št. 32-33/2001 z dne
5. 5. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Ministrstvo
za informacijsko družbo

Št. 3350-12/2001-8 Ob-56647
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1508 Ljubljana.
3. Datum izbire: 5. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nakup, kon-

figuracija, namestitev in vzdrževanje
mrežne, komunikacijske in druge raču-
nalniške strojne ter programske opre-
me za vzpostavitev delovanja e-šol.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena ponudbe,
– rok dobave,
– čas garancije,
– odzivni čas.
Na podlagi razpisne dokumentacije ter

ocene ponudbe je mogoče zaključiti, da je
v predmetnem naročilu ponudba cenovno
ugodna in ustrezna, glede na zahteve iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Unistar LC, d.o.o., Ljub-
ljana, Slomškova 27-29, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 70,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis OMLM.IT-7/2001 v Uradnem listu RS,
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št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001,
OMNM.IT-5/2001, v Uradnem listu RS, št.
43-44/2001 z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2001.

Ministrstvo
za informacijsko družbo

Št. 3.3-2128/01 Ob-56650
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje va-

gonov cistern.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik ni izbral izvajalca,
ker je prispela le 1 ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje 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: /
Slovenske železnice d.d.

Ob-56705
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

Ljubljana.
3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: obnova za-

varovanja z avtomatiko zavarovanja si-
stema Iskra CPr-DK na nivojskem pre-
hodu Zamušani v km 30+405 na progi
Pragersko–Središče.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: obnova se bo izvajala na
obstoječi opremi, ki jo je pred leti vgradilo
podjetje Iskra Sistemi kot edini razvijalec,
konstrukter in proizvajalec opreme za zava-
rovanje nivojskih prehodov sistema CPr-DK
z dovoljenjem za vgradnjo na Slovenskih že-
leznicah. Navedene naprave so tako s strani
dobavitelja zapečatene in zaščitene proti ne-
dovoljenimi posegi.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Iskra Sistemi d.d. Stegne
21, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10.014.235,56
SIT z DDV.

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: /

Slovenske železnice, d.d.

Št. 01/310941 Ob-56743
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izva-

jalca za izgradnjo sistema integralne
varnosti na Magistratu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: glede na merila, ki so nave-
dena v razpisni dokumentaciji, je izbrani po-
nudnik dosegel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: G7 družba za varovanje
d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
20,195.820,35 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: najvišja: 32,375.879,43 SIT; najnižja:
20,195.820,35 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 3350-16/2001-8 Ob-56771
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za informacijsko družbo.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1508 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba

spremljanja in primerjalnega preverja-
nja kazalnikov informacijske družbe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila:

– cena ponudbe,
– reference.
Na podlagi razpisne dokumentacije ter

ocene ponudbe je mogoče zaključiti, da je
v predmetnem naročilu ponudba cenovno
ugodna in ustrezna, glede na zahteve iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IPMIT, Kotnikova 30, Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,995.745,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis OMSV.IT-3/2001, Uradni list RS, št.
32-33 z dne 5. 5. 2001, Ob-48107.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 8. 10. 2001.

Ministrstvo za informacijsko družbo

Št. 110-1/01 Ob-56837
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. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izgradnja si-

stema zvez – optični kabel ob AC Šen-
tilj–Pesnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja ponudbena cema.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Halcom d.o.o. Podčetrtek.

7. Pogodbena vrednost:
22,566.989,83 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 27,213.119,92 SIT, 22,566.989,83
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 10. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-56840
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dokončna

odmera AC odseka Kozina–Klanec z de-
viacijami.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi kadrov-
ska sestava ponudnika, rok izvedbe in refe-
rence. Ponudba uspešnega pondunika je bi-
la izbrana ob upoštevanju navedenih meril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ljubljanski geodetski biro
d.d., Cankarjeva c. I/V, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,369.485,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 17,861.900 SIT, 16,369.485,30 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: 12. 10. 2001.
Družba za avtoceste

v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 043-06/94-1/5 Ob-56942
1. Naročnik: Republika Slovenija, Držav-

ni zbor.
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Javni poziv za vpis v
seznam zainteresiranih

izvajalcev gradenj
(92. člen)

Št. 02 Ob-56683
Na podlagi 92. člena Zakona o javnih

naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) daje
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva
13, 1504 Ljubljana

javni poziv
vsem zainteresiranim izvajalcem

gradenj to je gospodarskim družbam,
zadrugam in samostojnim

podjetnikom, članom GZS, da se
vpišejo v Seznam zainteresiranih

izvajalcev gradenj za izvajanje javnih
naročil pri Gospodarski zbornici

Slovenije
Na podlagi 92. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) je Gospodar-
ska zbornica Slovenije pooblaščena za vo-
denje seznama zainteresiranih izvajalcev
gradenj za izvajanje javnih naročil. Potrdila
o vpisu v seznam lahko ponudniki uporabijo
v postopkih prijave na javna naročila.

Vlagatelji zahtevkov pravne osebe mora-
jo vložiti pisne vloge po zastopniku vpisa-
nem v sodni register ali po pooblaščeni ose-
bi, vlagatelj zahtevkov samostojni podjetnik
pa osebno ali po zastopniku oziroma poo-
blaščencu.

Vloge za vpis dajo vlagatelji na obrazcu
ZJN-1, ki je v prilogi tega javnega poziva, in
navedejo sledeče podatke:

– firma in sedež;
– ime, priimek ter naslov zastopnika ozi-

roma pooblaščenca;
– matična in davčna številka.
Vlogi morajo biti priložena tudi pisna do-

kazila o izpolnjevanju pogojev in sicer:
1. dokazilo o tem, da je registriran za

dejavnost gradbeništva (F 45 po SKD) pri
pristojnem organu države, v kateri ima se-
dež. Za domače pravne subjekte je potrdilo
v primeru gospodarskih družb izpisek iz so-
dnega registra, za samostojne podjetnike
posameznike pa kopija vpisa v vpisnik sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov;

2. dokazilo o tem, da proti predlaga-
telju ni uveden postopek prisilne porav-
nave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe. Izpisek iz sodne
evidence se v RS pridobi na Okrožnem
sodišču;

3. dokazilo o tem, da predlagatelju v zad-
njih petih letih ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njegovim poslovanjem ali izdana pravnomoč-
na sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljati dejavnost (ki je pred-
met javnega naročila). V RS navedeno
potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evi-
dence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravo-
sodje;

4. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene ose-
be, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Št. 003/2001-220-5/01 Ob-56847
1. Naročnik: Ministrstvo za promet -

Uprava Republike Slovenije za civilno letal-
stvo.

2. Naslov naročnika: Uprava RS za ci-
vilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000 Ljub-
ljana, tel. 01/473-46-00, faks 431-60-35,
urscl@caa-rs.si.

3. Opis projekta: konzole in pripada-
joča oprema za simulator kontrole le-
tenja.

4. Število udeležencev: 2.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci nate-

čaja: ODM d.o.o., Stegne 17, 1000 Ljub-
ljana.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o nate-

čaju: /
9. Datum in številka objave javnega

razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 67 z
dne 10. 8. 2001; Ob-53265.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 10. 2001.

Ministrstvo za promet - Uprava RS
za civilno letalstvo

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-96-81 (Matjaž Vovk),
faks 01/478-94-03, elektronski naslov: ma-
tjaz.vovk@dz-rs.si.

3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev:
a) priprava za tisk in tiskanje Poroče-

valca;
b) distribucija Poročevalca in vode-

nje poslovanja z naročniki;
sklic na storitev po 15. točki priloge I A

ZJN-1.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: javno naročilo se ne odda,
ker je naročnik pridobil samo eno pravilno
ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 15. 10. 2001.
Republika Slovenija

Državni zbor

vodjo del po 51. in 100/e. členu Zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94,
59/96, 45/99 in 52/00). Prijavi se priloži
overjena kopija pogodbe o zaposlitvi ali
pogodbe o delu in dokazila o vpisu te ose-
be v seznam pooblaščenih inženirjev pri
Inženirski zbornici Slovenije ali overjeno ko-
pijo spričevala o končanem šolanju in over-
jeno kopijo potrdila o opravljenem strokov-
nem izpitu. Prijavi se priloži tudi seznam
ostalih oseb pooblaščenih inženirjev, vpi-
sanih v seznam pri IZS, in seznam drugih
oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje del
po ZGO, zaposlenih pri vlagatelju.

Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka v
višini 9.520 SIT (v znesku je zajet tudi 19%
DDV) na Ž.R. GZS, Dimičeva 13, 1504
Ljubljana, št. 50101-637-58127 sklic na
št. 2140-350-mat.št.podjetja.

Vloge za vpis v seznam lahko dajo tudi
tuje pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, v
kolikor ima Republika Slovenija z državo, v
kateri imajo sedež, sklenjen poseben spo-
razum.

Javni poziv je odprt 1 leto od objave.
Potrdilo o vpisu v seznam bo vsem vla-

gateljem zahtevkov, ki bodo predložili po-
polne vloge in izpolnjevali pogoje, posredo-
vano v roku 30 dni od vložitve popolnega
zahtevka. Potrdila veljajo 1 leto od datuma
vpisa v seznam.

Zainteresirane izvajalce gradnje za javna
naročila GZS vpiše tudi v seznam izvajalskih
podjetij po 49. členu Zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86, Ur. l.
RS, št. 40/94, 69/94, 59/96, 45/99 in
52/00).

Informacije o vpisu v seznam daje
GZS-Združenje za gradbeništvo in IGM,
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel.
01/58-98-242.

Gospodarska zbornica Slovenije

Obrazec ZJN 1
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za gradbeništvo in IGM
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

VLOGA ZA VPIS V SEZNAM
ZAINTERESIRANIH IZVAJALCEV
GRADENJ ZA JAVNA NAROČILA

Predlagatelj:
_______________________________________

(firma in sedež)

Matična številka:
_______________________________________

Davčna številka:
_______________________________________

ki ga zastopa:
_______________________________________

(priimek in ime, naslov oziroma sedež)

Podpis in žig:

Priloge k vlogi:
1. dokazilo o tem, da je registriran za

dejavnost gradbeništva (F 45 po SKD) pri
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Podelitev koncesij

Ob-56666
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Uradni list RS, št. 39/00,
102/00), 12. in 13. člena Odloka o lokal-
nih gospodarskih javnih službah v občini
(MUV, št. 29/95) in 7. člena Odloka o nači-
nu in pogojih izvajanja lokalne gospodarske
javne službe na področju opravljanja poko-
pališke dejavnosti (MUV, št. 29/95) objav-
lja Občina Duplek

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
1. Koncendent: Občina Duplek.
2. Naslov koncendenta: Cesta 4. julija

106, 2241 Sp. Duplek, tel. 02/681-41-01,
faks 02/681-94-71, e-mail: obcina.du-
plek@duplek.si.

3. Predmet koncesije:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti (pogre-

bno moštvo vključno z zastavonošo, zago-
tovitev ozvočenja pred vežico, po naročilu
pa tudi pri grobu),

pristojnem organu države, v kateri ima se-
dež. Za domače pravne subjekte je potrdi-
lo v primeru gospodarskih družb izpisek iz
sodnega registra, za samostojne podjetni-
ke posameznike pa kopija vpisa v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov;

2. dokazilo o tem, da proti predlaga-
telju ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe. Izpisek iz sodne
evidence se v RS pridobi na Okrožnem
sodišču;

3. dokazilo o tem, da predlagatelju v
zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomoč-
na odločba za kaznivo dejanje, ki je poveza-
no z njegovim poslovanjem ali izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s ka-
tero mu je prepovedano opravljati dejavnost
(ki je predmet javnega naročila). V RS nave-
deno potrdilo predstavlja izpisek iz kazen-
ske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu
za pravosodje;

4. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene ose-
be, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega
vodjo del po 51. in 100/e. členu Zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86, Ur. l. RS, št. 40/94, 69/94,
59/96, 45/99 in 52/00). Prijavi se priloži
overjena kopija pogodbe o zaposlitvi ali
pogodbe o delu in dokazila o vpisu te ose-
be v seznam pooblaščenih inženirjev pri
Inženirski zbornici Slovenije ali overjeno ko-
pijo spričevala o končanem šolanju in over-
jeno kopijo potrdila o opravljenem strokov-
nem izpitu. Prijavi se priloži tudi seznam
ostalih oseb pooblaščenih inženirjev, vpi-
sanih v seznam pri IZS, in seznam drugih
oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje del
po ZGO, zaposlenih pri vlagatelju.

– izkop in zasip jame ter zaščite sosed-
njih grobov,

– storitve po pogrebu,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– sklepanje najemnih pogodb za grobo-

ve,
– vodenje evidence o grobovih in skle-

njenih najemnih pogodbah (vodenje katastra
pokopališča).

Urejanje pokopališč, ki obsega vzdrže-
vanje pokopališča, razdelitev na posamez-
ne zvrsti grobov, prekope grobov in opusti-
tev pokopališč:

– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
in snega,

– odvoz odpadkov na odlagališče,
– vzdrževanje zelenih površin (košnja tra-

ve, odstranjevanje plevela, gnojenje),
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in

napravah,
– obhodi pokopališč,
– izdajanje soglasij za postavitev posa-

meznih spominskih obeležij,
– določanje posameznih zvrsti grobov.
4. Območje izvajanja koncesije: poko-

pališče Dvorjane, pokopališče Zg. Korena,
pokopališče Vurberk.

5. Koncesijska pogodba se sklepa za
obdobje 5 let.

6. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno poredložiti ponudbo: rok za
oddajo ponudbe je do vključno 3. 12.
2001 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: prijavo je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Duplek, Cesta 4.
julija 106,2241 Sp. Duplek s pripisom: “Pri-
java na javni razpis za podelitev koncesije
za opravljanje pogrebne in pokopališke de-
javnosti - ne odpiraj.”

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 3. 12. 2001 ob
13. uri v sejni sobi Občine Duplek.

8. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati pogoje iz 10. in 11. člena
Odloka o načinu in pogojih izvajanja lokalne
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopališke dejavnosti (MUV, št.
29/95).

9. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazilo da so registrirani za izvajanje

razpisane dejavnosti in da imajo za to potre-
bna soglasja in dovoljenja pristojnih orga-
nov,

– dokazilo in reference, ki potrjujejo, da
imajo potrebna znanja in izkušnje za izvaja-
nje razpisane javne službe,

– zagotovilo o ustreznem številu delav-
cev, usposobljenih za izvajanje razpisane
javne službe,

– poslovni načrt (program izvajanja kon-
cesije),

– predlog cen za storitve za katere se
podeljuje koncesija,

– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pri-
dobiti koncesijo za vsa razpisana dela.

9. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mroa biti veljavna
do 31. 1. 2002. Koncendent bo sprejel
odločitev v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

10 Merila:
a) ponudbena cena pokopaliških stori-

tev; maksimalno število točk 45,
b) ponudbena cena urejanja pokopali-

šča; maksimalno število točk 45,
c) ponudbena cena ozvočenja pri grobu;

maksimalno število točk 4,
d) desedanje izkušnje pri izvajanju razpi-

sanih del; maksimalno število točk 6.
Skupno število možnih točk je 100.
Naročnik bo ocenjeval ponudbe na sle-

deči način:
ad a) Ponudbena cena pokopaliških sto-

ritev. Cena se obračuna v točke po nasled-
nji formuli:

najnižja cena x 45
CenaT = ———————————————

ponujena cena

Cena pokopaliških storitev je sestavlje-
na iz:

A. cena klasičnega pogreba (pogrebno
moštvo v sestavi šest oseb);

B. cena žarnega pogreba (pogrebno
moštvo v sestavi štirih oseb);

C. cene pogreba v grobnico (pogrebno
moštvo v sestavi šest oseb);

D. cene otroškega pogreba (pogrebno
moštvo v sestavi štirih oseb);

E. cene anonimnega pogreba (pogre-
bno moštvo v sestavi ene osebe).

Cena pogreba mora vsebovati celotno
ceno pogreba (izkop in zasip jame ter zašči-
to sosednjih grobov, izvajanje pogrebne
svečanosti, izvajanje storitev po pogrebu -
odvoz vencev, ureditev gomile, zagotovitev
ozvočenja pred vežico, ipd.). Cene morajo
biti brez DDV.

Ponujena cena pokopališke storitve se
izračuna kot sestava cen pogrebov po na-
slednji formuli:

Ponujena cena = A x 0,85 + B x 0,12 +
C x 0,01 + D x 0,01 + E x 0,01

ad b) Ponudbena cena urejanja pokopa-
lišča

Cena se obračuna v točke po formuli iz
točke a, ponudnik mora predložiti enotno
ceno po urni postavki za urejanje pokopali-
šča. Cena mora biti brez DDV.

ad c) Ponudbena cena zagotovitve ozvo-
čenja pri grobu

Cena se obračuna v točke po naslednji
formuli:

najnižja cena x 4
CenaT = ———————————————

ponujena cena

Ponudnik mora predložiti ceno ozvoče-
nja pri grobu (za posamezni pogreb). Cena
mora biti brez DDV.

ad d) Dosedanje izkušnje pri izvajanju
razpisanih del

– nad 10 let izkušenj 6 točk,
– od 5 do 10 let izkušenj 3 točke,
– do 5 let izkušenj 0 točk.
11. Ponudba mora biti popolna, ker bo v

nasprotnem primeru izločena iz nadaljnje
obravnave.

12. Občina Duplek si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega od ponudnikov.

Občina Duplek
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Javni razpisi

Št. 1268/2001 Ob-56607
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fron-
te 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: ministrstvo), na podlagi 27. člena Zako-
na o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 8/91-I) ter 6.člena Pravilnika o pogojih
in metodologiji izbiranja predlogov za sub-
vencioniranje nakupa raziskovalne opreme
(Uradni list RS, št. 14/94 in št. 54/01)
objavlja

javni razpis

1. Naziv in naslov ministrstva: Ministrs-
tvo za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljub-
ljana, Trg Osvobodilne fronte 13.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je subvencioniranje nakupov
raziskovalne opreme v letih 2002/2003
(Paket 11). Program obsega subvencioni-
ranje nakupov raziskovalne opreme, katerih
nabavna vrednost enote na dan javnega raz-
pisa presega 10.000 EURO v tolarski proti-
vrednosti.

3. Določilo o upravičencih in pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati: na javni razpis se
lahko prijavijo javni zavodi, ki izpolnjujejo
pogoje za opravljanje raziskovalne dejavno-
sti in so vpisani v evidenco raziskovalnih
organizacij.

4. Cilj subvencioniranja nakupov razisko-
valne opreme: cilj razpisa je izvedba sub-
vencioniranje nakupov raziskovalne opreme
v letih 2002/2003 (Paket 11) v javnih zavo-
dih, kar prestavlja potrebni pogoj za izvaja-
nje programov in projektov v okviru nacio-
nalnega raziskovalnega programa.

5. Oblika, rok in način oddaje prijave (da-
tum, naslov): prijava na javni razpis mora
vsebovati:

– podatke o prijavitelju;
– podatke o raziskovalni skupini, ki na-

bavlja raziskovalno opremo;
– raziskovalno področje;
– naziv potrebne raziskovalne opreme

ter nabavno vrednost;
– izjavo o zagotovitvi lastnih sredstev

(najmanj 25% nabavne vrednosti);
– opis funkcionalnih lastnosti potrebne

raziskovalne opreme;
– tehnične podatke o potrebni razisko-

valni opremi;
– utemeljitev nakupa potrebne razisko-

valne opreme z vidika razvojnih ciljev prijavi-
telja ter razvojnih ciljev raziskovalnih podro-
čij;

– strokovno mnenje o primernosti in us-
treznosti potrebne raziskovalne opreme z
vidika varstva okolja, življenja in premože-
nja;

– strokovno mnenje o izboru potrebne
raziskovalne opreme s tehničnega, ekonom-
skega in eksploatacijskega vidika ter z vidi-
ka sodobnosti;

– seznam projektov oziroma programov,
katerih izvajanje je vezano na potrebno razi-
skovalno opremo (tudi projekti, ki se izvaja-
jo izven raziskovalne organizacije oziroma
matične raziskovalne skupine);

– podatke o sodelovanju v mednarodnih
projektih ali programih oziroma v drugih obli-
kah mednarodnega sodelovanja;

– reference prijavitelja ali raziskovalne
skupine, ki so relevantne za utemeljenost
oziroma prioriteto nakupa raziskovalne opre-
me;

– podpis pooblaščene osebe prijavite-
lja, vodje raziskovalne skupine in odgovor-
ne osebe za raziskovalno opremo, ki jo do-
loči predlagatelj.

Prijava vsebuje izpolnjen prijavni obra-
zec v treh izvodih s prilogami v enem izvo-
du, tako kot to določa razpisna dokumenta-
cija.

Prijave morajo biti označene z oznako
»ne odpiraj - vloga za javni razpis za subven-
cioniranje nakupov raziskovalne opreme« ter
z označbo pošiljatelja. Prijavitelji jih morajo
dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisar-
no Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
Republike Slovenije, Trg Osvobodilne fron-
te 13, 1000 Ljubljana.

Prijava mora prispeti v glavno pisarno
ministrstva ne glede na vrsto prenosa te
prijave do vključno 11. 12. 2001 do 15.
ure.

6. Merila za izbiro predlogov za subven-
cioniranja nakupov: izbor subvencioniranja
nakupov raziskovalne opreme se opravi v
skladu z merili, ki jih določa Pravilnik o po-
gojih in metodologiji izbiranja predlogov za
sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme
(Uradni list RS, št. 14/94 in št. 54/01) in
sicer:

– vključenost opreme v tekoče projekte,
programe ter infrastrukturo;

– reference (znanstveno-raziskovalni in
raziskovalno-razvojni kazalci) prijavitelja ter
raziskovalne skupine;

– sodelovanje v mednarodnih projektih
ali programih oziroma v drugih oblikah med-
narodnega sodelovanja;

– pomen nakupa potrebne raziskovalne
opreme z vidika razvojnih ciljev prijavitelja;

– pomen opreme za infrastrukturo ožje-
ga raziskovalnega področja ali več podro-
čij;

– pomen raziskovalne opreme za uvaja-
nje sodobnih tehnologij v Republiko Slove-
nijo;

– primernost in ustreznost potrebne ra-
ziskovalne opreme z vidika varstva okolja,
zdravja, življenja in premoženja;

– primernost in ustreznost izbora potre-
bne raziskovalne opreme s tehničnega, eko-
nomskega in eksploatacijskega vidika;

– združljivost ter vključljivost raziskoval-
ne opreme v obstoječo raziskovalno infras-
trukturo;

– predvidena zasedenost raziskovalne
opreme, njena razpoložljivost in izkorišče-
nost;

– delež lastne udeležbe za nakup razi-
skovalne opreme;

– pomen raziskovalne opreme za politi-
ko razvoja znanstvenih področij in podpo-
dročij v Republiki Sloveniji.

Vrstni red meril ne pomeni njihove priori-
tete.

7. Višina sredstev, do katere bo mini-
strstvo subvencioniralo nakupe enot razi-
skovalne opreme iz proračunskih sredstev:
delež sredstev ministrstva pri izvajanju tega
programa znaša največ do 75% nabavne

vrednosti za enoto raziskovalne opreme.
Orientacijska vrednost sredstev je

850,000.000 SIT vsako leto.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obve-

ščeni o izbiri prijaviteljev za subvencionira-
nju nakupa raziskovalne opreme.

V roku dostavljene vloge bo odprla komi-
sija za odpiranje vlog dne 13. 12. 2001.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku 45 dni.

Prijavni obrazci ter razpisna dokumenta-
cija so na razpolago v recepciji na Ministrs-
tvu za šolstvo, znanost in šport Republike
Slovenije, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000
Ljubljana, lahko pa jih dobite tudi na spletni
strani ministrstva – Urad za znanost
http://www.mzt.si/mzt/tenders/2001/raz-
pisi-2001.html pod rubriko »Tekoči in načr-
tovani razpisi v letu 2001« od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje.

Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport

Ob-56767
Na podlagi 5. člena Ustave Republike

Slovenije in v skladu s Pravilnikom o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01) Ministrstvo
za zunanje zadeve, Urad Republike Sloveni-
je za Slovence v zamejstvu in po svetu ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov in projektov Slovencev v
zamejstvu in po svetu ter sodelovanja z

njimi v letu 2002
1. Naziv in sedež uporabnika proračun-

skih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naroč-
nik oziroma Urad): Ministrstvo za zunanje
zadeve, Urad RS za Slovence v zamejstvu
in po svetu, Prešernova 25, 1000 Ljublja-
na.

2. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje

dejavnosti, ki omogočajo utrjevanje in ohra-
njanje narodne, jezikovne ter kulturne iden-
titete med slovenskimi rojaki, ki živijo v tuji-
ni, njihovo medsebojno povezovanje ter
ohranjanje vezi s Slovenijo.

Glede na proračunsko izpolnjevanje
ustavnih obveznosti se predlogi programov
in projektov za sofinanciranje s strani Urada
zbirajo v dveh ločenih sklopih:

A) programi in projekti avtohtonih slo-
venskih manjšin v sosednjih državah ter so-
delovanje z njimi v letu 2002;

B) programi in projekti Slovencev po sve-
tu ter sodelovanje z njimi v letu 2002.

3. Predlagatelji in predmet javnega raz-
pisa

Na razpis se lahko prijavijo tako pravne
kot fizične osebe (organizacije, samostojni
ustvarjalci, društva ter njihove zveze, samo-
stojni avtorji projektov itd.) iz Republike Slo-
venije in tujine.

Pravne in fizične osebe iz zamejstva (z
izjemo štajerskih Slovencev) prijavijo svoje
programe in projekte osrednjim organizaci-
jam Slovencev v zamejstvu (Svet slovenskih
organizacij in Slovenska kulturno-gospodar-
ska zveza v Italiji, Zveza slovenskih organi-
zacij in Narodni svet koroških Slovencev v
Avstriji, Zveza Slovencev na Madžarskem
ter Zveza Slovencev na Hrvaškem), le-te pa
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usklajeno, skupno vlogo (skupaj z vsemi pri-
javljenimi programi in projekti – tudi tistimi,
ki jih niso uvrstile v skupni predlog) pošljejo
na Urad.

Predmet javnega razpisa so predlogi pro-
gramov in projektov, ki predstavljajo dosež-
ke znotraj posameznih slovenskih skupno-
sti v zamejstvu in po svetu ter hkrati zagotav-
ljajo ohranjanje in krepitev slovenske identi-
tete, predvsem jezikovne in kulturne.

Urad zbira predloge programov in pro-
jektov predvsem z naslednjih področij:

– izobraževanje in raziskovalno-razvojno
delo,

– kulturne dejavnosti (tudi arhivske in
knjižnične dejavnosti),

– mediji (internet, časopis, radio, televi-
zija, založništvo),

– športne dejavnosti ter
– spodbujanje gospodarskega sodelova-

nja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
4. Načela in merila za oblikovanje pro-

gramov in izbor projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa

Pod A:
Okvirna višina sredstev za programe in

projekte avtohtonih slovenskih manjšin v so-
sednjih državah ter za sodelovanje z njimi
na razpisanih področjih za leto 2002 znaša
1.100,000.000 SIT. Točna višina razpolo-
žljivih sredstev bo znana s sprejetjem držav-
nega proračuna za leto 2002.

Pod B:
Okvirna višina sredstev za programe in

projekte Slovencev po svetu ter za sodelo-
vanje z njimi za leto 2002 znaša
85,000.000 SIT. Točna višina razpoložljivih
sredstev bo znana s sprejetjem državnega
proračuna za leto 2002.

Pod A in B:
Višino posameznega prispevka določi

strokovna komisija glede na razpoložljiva
proračunska sredstva in glede na merila,
opredeljena v 4. točki tega razpisa. V koli-
kor bo vrednost vseh zaprošenih sredstev
presegla razpoložljiva sredstva, bodo pri
dodelitvi imele prednost vloge, ki izpol-
njujejo čim več prednostnih kriterijev in
meril.

Dodeljena sredstva morajo biti v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proraču-
na, porabljena v letu 2002.

6) Način in rok prijave programov in pro-
jektov

Razpisno dokumentacijo (obrazce za pri-
pravo predlogov, merila za izbor projektov
oziroma pogramov ter vzorec pogodbe) za-
interesirani lahko dvignejo v vložišču Mini-
strstva za zunanje zadeve, Prešernova 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-22-91 (vsak
dan med 9. in 15. uro), na sedežih osred-
njih organizacij Slovencev v zamejstvu ter
na vseh diplomatsko-konzularnih predstav-
ništvih Republike Slovenije v času uradnih
ur. Razpisna dokumentacija je na razpolago
tudi na spletni strani Urada: http://www.si-
gov.si/mzz/usps/index.html.

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: rok za prispetje vlog tako iz točke A
kot iz točke B je 26. november 2001. Pre-
dlogi morajo biti podani na ustreznih prijav-
nih obrazcih, vloge pa poslane na naslov:
Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad RS Slo-

vence v zamejstvu in po svetu, Prešernova
25, 1000 Ljubljana. Vloge se lahko oddajo
na gornji naslov tudi osebno, in sicer najka-
sneje do 26. 11. 2001 do 15. ure. Pravne
in fizične osebe iz zamejstva (z izjemo šta-
jerskih Slovencev) pa oddajo svoje predlo-
ge osrednjim oziroma krovnim organizaci-
jam Slovencev v zamejstvu najkasneje do 9.
novembra 2001.

Opremljenost vloge
Vloge morajo do naročnika prispeti v za-

prtih ovojnicah, na katerih morajo biti poda-
ni:

Pod A:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na

javni razpis »Slovenske manjšine v sosed-
njih državah« za leto 2002,

– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov

na hrbtni strani ovojnice.
Pod B:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na

javni razpis »Slovenci po svetu« za leto
2002,

– naslov naročnika – Urada,
– naziv predlagatelja ter njegov naslov

na hrbtni strani ovojnice.
7. Izbira predlogov
Postopek javnega razpisa in dodelitve

prispevkov vodi strokovna komisija, ki jo
imenuje državna sekretarka za Slovence v
zamejstvu in po svetu.

Odpiranje prispelih vlog, ki ga bo 28.
novembra 2001 opravila strokovna komisi-
ja, v skladu z 2. odstavkom 77. člena Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01)
ne bo javno.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v roku 45 dni od dne-
va odpiranja vlog. Če bo proračun RS za
leto 2002 sprejet po 28. novembru 2001,
bodo ponudniki o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje 45 dni po sprejetju pro-
računa.

8. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila in informacije do-

bite na Ministrstvu za zunanje zadeve, Urad
za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 10. in 15. uro, tel. 01/478-22-91,
faks 01/478-22-96, ter po elektronski poš-
ti z naslovom Urad.Slovenci@gov.si.

Ministrstvo za zunanje zadeve,
Urad RS za Slovence

v zamejstvu in po svetu

Št. 66/01 Ob-56665
Na podlagi sklepa Upravnega odbora

ČZS št. 85 z dne 24. 9. 2001 Čebelarska
zveza Slovenije objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo

nepremičnine
I. Predmet prodaje je naslednja nepre-

mičnina:
1. poslovno/stanovanjski prostori Can-

karjeva 3/II, 1000 Ljubljana s pripadajočim
zemljiščem in skupnimi prostori stoječi na
parceli št. 2015, 2914, 2915, 2916 vl. št.
48 k.o. Ajdovščina s površino 152,73 m2.
Namembnost stanovanjskih prostorov je
možno spremeniti v poslovno.

Izhodiščna cena za celoto je
55,000.000 SIT.

I. Pogoji javnega razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo

fizične, pravne osebe, samostojni podjetni-
ki in morebitni drugi interesenti pod nasled-
njimi pogoji:

– da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki
je najmanj enaka izhodiščni ceni za nepre-
mičnino,

– da izbrani ponudnik sklene pogodbo v
15 dneh po izbiri.

2. Davek na promet nepremičnin, stro-
ške sestave in overovitve pogodbe ter zem-
ljiškoknjižno urejanje plača kupec.

3. Ponudniki morajo pisne ponudbe po-
slati ali oddati v zaprti ovojnici v 15 dneh po
objavi tega razpisa na naslov: Čebelarska
zveza Slovenije, Cankarjeva 3, 1000 Ljub-
ljana, z oznako “Javni razpis - prodaja ne-
premičnine - ne odpiraj”. Kot pravočasne
se štejejo vloge, prispele na navedeni na-
slov do vključno 15. dne po objavi razpisa.

4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-

venije za fizične osebe,
– priglasitveni list za samostojne podjet-

nike,
– izpis iz sodnega reigstra za pravne ose-

be.
Dokumenti in dokazila ne smejo biti sta-

rejši kot 30 dni. Nepopolnih ponudb ne bo-
mo upoštevali.

5. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno. Plačilo kupnine po dogo-
voru oziroma najkasneje v 8 dneh po skleni-
tvi pogodbe, in to pred overovitvijo pogod-
be s strani prodajalca. Za zavarovanje plači-
la kupnine je ponudnik dolžan priložiti ban-
čno garancijo prvovrstne banke, ki se vnovči
na prvi poziv po izteku pogodbenega roka
za plačilo kupnine, ali pa ponudi drugo ka-
kovostno zavarovanje. Pravice in obvezno-
sti pogodbenih strank bodo podrobno opre-
deljene v prodajni pogodbi.

6. Če več ponudnikov izpolnjuje razpi-
sne pogoje, ima prednost tisti, ki je za po-
nujeno nepremičnino ponudil višjo kupnino
in boljše plačilne pogoje.

Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo s
katerimkoli ponudnikom sklenil prodajno po-
godbo za nepremičino, ki je predmet javne-
ga zbiranja ponudb.

Pravočasno poslane in popolne ponud-
be bo obravnavala komisija, imenovana s
strani predsednika Čebelarske zveze Slo-
venije. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni.

7. Podrobnejše  informacije lahko ponu-
dniki dobijo na naslovu Čebelarske zveze
Slovenije, Cankarjeva 3, Ljubljana, tel.
01/421-79-40 pri tajniku Antonu Tomec, in
sicer bo predhodni najavi.

Čebelarska zveza Slovenije

Št. 650-6/01 Ob-56687
Na podlagi 10. člena Zakona o športu

(Uradni list RS, št. 22/98) objavlja Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
Medvode

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Medvode za leto 2002
1. Predmet javnega razpisa iz sredstev

proračuna Občine Medvode je sofinancira-
nje naslednjih programov:
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– za otroke in mladino (»Zlati sonček«,
»Športna značka«, tečaji plavanja, šolska
športna tekmovanja);

– športa redne vadbe otrok in rekreacije
za starejše občane;

– športnih prireditev v Občini Medvode;
– tekmovalnega športa;
– športa za dosežek;
– izobraževanja strokovnih kadrov;
– investicij, investicijskega in rednega

vzdrževanja športnih objektov ter opreme.
2. Na razpis za sofinanciranje programov

športa lahko kandidirajo vsa športna druš-
tva in zveze društev, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode;

– predložijo dokazilo o plačani članarini
svojih članov za tekoče leto;

– delujejo skladno z zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99) in za-
konom o športu (Uradni list RS, št. 22/98).

3. Predlagatelji programov morajo posre-
dovati natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom ter priložiti dosežene
rezultate za vsako delujočo vrsto v tekmo-
valnem športu in športu za dosežek. Upoš-
tevajo se rezultati panožnih športnih zvez.
Predlagatelji morajo predložiti tudi petletni
program razvoja športne panoge.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten z navedbo virov financiranja.

5. Predlagatelji morajo programu predlo-
žiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na se-
dežu Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode.

6. Rok za prijavo na razpis je 30. 11.
2001.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za sofinanciranje špor-
ta v Občini Medvode.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju programov špor-
ta v 15 dneh po sprejemu proračuna Obči-
ne Medvode za leto 2002.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Medvode, Oddelek za družbene de-
javnosti, p. p. 54, 1215 Medvode.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Bohinc Antonu, tel. 031/599-388.

Občina Medvode

Ob-56723
Na podlagi Proračuna RS za leto 2001

(Uradni list RS, št. 32/2001), Zakona o
izvrševanju proračuna RS za leto 2001 (Ura-
dni list RS, št. 32/2001), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00), Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
66/01), Zakona o postopnem zapiranju Ru-
dnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem pre-
strukturiranju regije (Uradni list RS, št.
61/00) ter Gospodarsko finančnega načrta
Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. za leto
2001 (sprejet na 4. skupščini družbe z dne
3. 9. 2001) objavlja Rudnik Trbovlje – Hra-
stnik, d.o.o.

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje

odpiranja novih delovnih mest
I. Naročnik: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa so
sredstva za spodbujanje odpiranja novih
delovnih mest na območju občin Hrastnik,
Trbovlje, Laško, Litija, Radeče in Zagorje
ob Savi, katera se nanašajo na zaposlova-
nje delavcev družbe Rudnik Trbovlje-Hra-
stnik, d.o.o. (v nadaljevanju RTH) za ne-
določen čas. Dodeljena sredstva iz prej-
šnjega odstavka se bodo izplačevala na
osnovi pogodbe o prezaposlitvi delavcev
RTH (v nadaljevanju pogodba) v obliki pre-
mij.

Višina premije na odprtje delovnega me-
sta in zaposlitev delavca RTH znaša 4,5 mio
SIT.

Pogoj za sklenitev pogodbe je pridoblje-
no soglasje delavca RTH, s katerim le-ta
nepreklicno soglaša k sklenitvi delovnega
razmerja za nedoločen čas z izbranim delo-
dajalcem.

Izplačilo premije bo realizirano v roku 30
dni od sklenitve pogodbe in prejema ustrez-
nega instrumenta zavarovanja terjatev RTH,
za primer ne spoštovanja pogodbenih ob-
veznosti prejemnika sredstev, ki so slede-
če:

– odprtje delovnih mest, ki ustrezajo
kadrovski strukturi razpoložljivih delavcev
RTH, najkasneje v roku enega leta od
sklenitve pogodbe. Odprtje delovnih mest
prijavitelj dokazuje s podpisano izjavo o
povečanju števila delovnih mest glede na
število delovnih mest ob prijavi in z neto
povečanjem števila zaposlenih, ugotovlje-
nega na podlagi primerjave s strani Zavo-
da za zdravstveno zavarovanje (v nadalje-
vanju ZZZ) potrjenih obrazcev o številu
zaposlenih ob prijavi in po izvedbi preza-
poslitev. Povečanje mora biti v sorazmer-
ju s kumulativo prejetih premij. Kot instru-
ment zavarovanja se zahteva predložitev
bančne garancije ene izmed slovenskih
bank, veljavne do enega leta, s katero
prejemnik sredstev jamči vračilo prejetih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Predložena bančna garancija
mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi
poziv in izdana v korist RTH. Znesek ga-
rancije se mora glasiti na celotno pogod-
beno vrednost.

– ohranitev zaposlitve delavca, ki je dal
nepreklicno soglasje k prezaposlitvi, za ob-
dobje najmanj petih let od sklenitve delov-
nega razmerja. Kot dokazilo o izpolnjevanju
te obveznosti se predloži obrazec M-1/M-2,
potrjen s strani ZZZ in sicer prvič ob sami
realizaciji zaposlitve in drugič po preteku 5.
let od sklenitve delovnega razmerja.

– ohranitev novo odprtih delovnih mest
najmanj pet let, kar prejemnik sredstev po
preteku tega obdobja dokaže s predložitvijo
s strani ZZZ potrjenega obrazca o številu
zaposlenih. Nivo zaposlenih ne sme biti ma-
njši od števila zaposlenih, ugotovljenega na
dan, ko so bile prezaposlitve izvršene.

Za zavarovanje terjatev RTH iz druge in
tretje alinee mora prejemnik sredstev pre-
dložiti dve bianco podpisani menici družbe,
z menično izjavo in pooblastilom za izpolni-
tev. Te instrumente zavarovanja bo RTH vr-
nil takoj, ko bo prejel zahtevana dokazila o
izpolnjevanju obveznosti.

V primeru neizpolnjevanja katerekoli iz-
med navedenih pogodbenih obveznosti bo
RTH odstopil od pogodbe in zahteval takoj-

šnje vračilo prejetih sredstev, skupaj z za-
konitimi zamudnimi obrestmi, oziroma bo
unovčil instrumente zavarovanja.

III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ter samostojni po-

djetniki, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodar-

skih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
54/99, 45/01), kot gospodarska družba
ali samostojni podjetnik,

b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,

c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,

d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega po progra-
mu ugotavljanja trajno presežnih delavcev,

e) niso prejeli drugih sredstev, ki po vsebi-
ni sodijo med državne pomoči za isti namen.

2. Delavci RTH, ki imajo priglašeno de-
javnost kot samostojni podjetnik oziroma so
družbeniki delujoče gospodarske družbe,
kamor se bodo samozaposlili.

Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o stri-

njanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1a
oziroma 1 b),

– prijavni obrazec (obrazec št. 2 a oziro-
ma 2 b),

– osnovne podatke o prijavitelju in novih
delovnih mestih (obrazec št. 3 a oziroma 3
b),

– podpisan vzorec pogodbe (obrazec št.
4 a oziroma 4 b),

– pismo o nameri banke za izdajo ban-
čne garancije (če se prezaposlitev delavca
izvrši v 30 dneh od podpisa pogodbe, se
namesto bančne garancije predloži pisna
izjava delavca, da se je pripravljen takoj ozi-
roma v prej navedenem roku prezaposliti k
prijavitelju),

– podpisano izjavo o dosedanjem števi-
lu delovnih mest, (obrazec 5 a),

– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30
dni, oziroma kopijo priglasitvenega lista,
potrjeno s strani davčnega organa, ki na
dan odpiranja vlog ne sme biti starejša od
30 dni,

– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določe-
nih z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne
sme biti starejše od 30 dni,

– podatke o boniteti poslovanja (BON-1
za preteklo leto, potrjen s strani APP oziro-
ma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti za
preteklo leto, (če samostojni podjetnik
odločbe še ni prejel, naj dostavi kopijo na-
povedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani
DURS)),

– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od
30 dni (BON-2, potrjen s strani APP, oziro-
ma potrdilo poslovne banke, da prijaviteljev
račun zadnjih šest mesecev ni bil blokiran),

– fotokopijo bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 1999 in leto 2000,

– število zaposlenih, potrjeno s strani Za-
voda za zdravstveno zavarovanje za obdob-
je, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti
starejše od 30 dni.

(Opomba: za novo nastale gospodarske
družbe (samostojne podjetnike ali kmete)
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registrirane v letu 2001, se ne zahtevajo
dokazila, ki se nanašajo na preteklo
poslovanje; obrazci pod oznako »a« veljajo
za prezaposlitev, pod oznako »b« pa za sa-
mozaposlitev).

Med vlogami, prispelimi na javni razpis,
se bodo prioritetno obravnavale vloge tistih
delodajalcev, ki bodo zaposlovali v obči-
nah, kjer se rudnik zapira (Trbovlje in Hra-
stnik) in vloge delavcev RTH, ki se bodo
samozaposlili. Med ostalimi prijavitelji pa bo
izbor potekal po kriterijih, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

IV. Orientacijska vrednost sredstev
Sredstva, ki so po Zakonu o postopnem

zapiranju RTH in razvojnem prestrukturira-
nju regije na razpolago za leto 2001, znaša-
jo 45,000.000 SIT.

V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena

Proračunska sredstva morajo biti porab-
ljena v tekočem letu, t.j. v letu 2001.

VI. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji morajo popolno prijavo, v skla-

du s prejetimi navodili iz razpisne dokumen-
tacije poslati priporočeno na naslov Rudnik
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, ali oddati v tajništvu družbe
RTH, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, v
zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj-raz-
pis-dodelitev sredstev za odpiranje novih de-
lovnih mest« in s polnim naslovom pošiljate-
lja na hrbtni strani.

Rok za oddajo vloge je 12. 11. 2001,
do 9. ure .Vlog, ki ne bodo imele oznake
oziroma ne bodo prispele pravočasno, ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

VII. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb ni javno in bo v pone-

deljek, dne 12. 11. 2001, ob 12. uri v sejni
sobi družbe RTH.

VIII. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izboru pisno obvešče-

ni v roku 15 dni od dneva odpiranja vlog.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavite-

lji prevzamejo proti plačilu 3.000 SIT + DDV,
ki jih nakažejo na ŽR št. 52700-601-18647
Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revo-
lucije 12, 1420 Trbovlje (tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100) ali po-
ravnajo v blagajni družbe vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.

V primeru nakazila je potrebno na plačil-
ni nalog obvezno vpisati namen in sicer
»RD-NP P2/01«. Plačniki morajo fotokopi-
jo dokazila o plačilu, skupaj s podatki o
prijavitelju, ki so potrebni za izstavitev raču-
na, poslati na naročnikov faks
03/565-21-00.

V času trajanja razpisa bo razpisna do-
kumentacija na voljo vsak delovni dan med
9. in 12. uro na sedežu družbe RTH pri
Ireni Cestnik (int: 474, e-mail: irena.ce-
stnik@rth.si), kjer bodo na razpolago tudi
vsa dodatna pojasnila in informacije.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 333-01/01-100 Ob-56773
Občina Ig na podlagi Pravilnika o sofi-

nanciranju letnih turističnih programov v Ob-
čini Ig (Ur. l. RS, št.77/01) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje letnih turističnih

programov v Občini Ig za leto 2002
1. Na razpisu lahko sodelujejo druš-

tva, turistično informativni center, lokalna
turistična organizacija, ki izpolnjuje pogo-
je 3. člena Pravilnika o sofinanciranju let-
nih turističnih programov v občini Ig.

2. Iz proračunske postavke turizem se
bodo sofinancirali programi in projekti z
vsebinami iz 4. člena Pravilnika o sofinan-
ciranju letnih turističnih programov v obči-
ni Ig. Prednostno bodo sofinancirani pro-
jekti in programi, ki povezujejo k sodelo-
vanju več društev oziroma so vezani na
področje celotne občine.

3. Predlagatelji morajo oddati prijavo
na razpisnem obrazcu, ki ga lahko dvig-
nejo na Občini Ig, Ig 72, Ig, v času ura-
dnih ur.

Prijave, ki ne bodo oddane na predpi-
sanem obrazcu ne bodo upoštevane.

4. Izbor programov in izvajalce bo
opravil Odbor za turizem in gostinstvo.

5. Prijave je potrebno poslati na na-
slov: Občina Ig, Ig 72, Ig s pripisom »javni
razpis-turizem (ne odpiraj)«.

6.  Programe je potrebno oddati v ro-
ku 15 dni po objavi tega razpisa. Prepoz-
no prispele in nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.

7. Z izbranimi izvajalci bodo podpisa-
ne pogodbe.

8. Predlagatelji  bodo v 30 dneh po
sprejemu proračuna za leto 2002 obve-
ščeni o potrjenih programih in višini raz-
položljivih sredstev.

Dodatne informacije v zvezi z objavlje-
nim javnim razpisom na tel:
01/28-62-806.

Občina Ig

Javne dražbe

Popravek

Ob-56798

Občina Izola-Comune di Isola, Sončno
nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa županja Bre-
da Pečan, objavlja v zvezi z javno dražbo za
prodajo nepremičnin, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 78 z dne 5. 10. 2001, Ob-
55900, zaradi prodaje poslovnega prosto-
ra v pritličju in deloma v prvem nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta na naslo-
vu Trg Republike 3, Izola, popravek besedi-
la v 7. točki (kraj in čas javne dražbe), in
sicer se beseda “petek” črta in nadomesti z
besedo “ponedeljek”.

Ostalo besedilo objave ostane nespre-
menjeno in v veljavi, kot je bilo objavljeno
dne 5. 10. 2001.

Občina Izola

Ob-56799

Občina Grosuplje, Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, na podlagi sklepa Občin-
skega sveta občine Grosuplje z dne 4. 10.
2000 objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora v

upravni stavbi, Kolodvorska cesta 2,
Grosuplje (zgradba bivše Občine

Grosuplje)
1. Predmet prodaje je poslovni prostor

upravne stavbe, Kolodvorska cesta 2, Gro-
suplje, lociran na zemljišču parc. št. 1273
k.o. Grosuplje-naselje, št. ZK vl. 792, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
(zgradba bivše Občine Grosuplje oziroma
prostori v katerih je poslovala SKB – ban-
ka).

2. Poslovni prostor se nahaja v pritličju
poslovne zgradbe in meri 77,07 m2.

3. Namenjen je mirni poslovni dejavno-
sti.

4. Izklicna cena je 24,030.000 SIT.
5. Osnovni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Repu-
blike Slovenije in fizične osebe, ki se izka-
žejo s potrdilom o državljanstvu Republike
Slovenije.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoni-
ti zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen
izpis iz sodnega registra.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
na žiro račun Občine Grosuplje, št. 50130-
630-810272, s sklicem na št. 00 2000-
12 in pripisom za javno dražbo – »Kolod-
vorska«, v roku 15 dni po tej objavi in v
istem roku oddati pisno vlogo, z priloženi-
mi potrdili.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po javni dra-
žbi ter plačati celotno kupnino v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspe-
li, bomo varščino brez obresti vrnili v roku
5 dni.

Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin in vse stroške v zvezi s preno-
som lastništva.

6. Drugi pogoji
V primeru večjega števila dražiteljev, se

bo izklicna cena povečevala za 100.000
SIT.

Dražitelji so seznanjeni, da prodajalec
na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti
pogodbe o odprodaji nepremičnine. V tem
primeru bo vplačano varščino vrnil, brezo-
brestno, naslednji dan po javni dražbi. Pro-
dajalec si v primeru odprodaje poslovnega
objekta pridržuje predkupno pravico za do-
bo treh let po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe. Uspeli dražitelj, mora soglašati z
ureditvijo parkirišča, na delu pripadajoče-
ga funkcionalnega zemljišča.

7. Javna dražba bo v torek, 6. 11. 2001
ob 12. uri, v prostorih Občine Grosuplje,
Taborska cesta 2, Grosuplje – sejna so-
ba/V. nadstropje.

8. Vse dodatne informacije so na voljo
po tel. 01/788-87-50 in 01/788-87-66.
Po predhodnem dogovoru je mogoč tudi
ogled poslovnega prostora.

Občina Grosuplje
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Razpisi delovnih
mest

Št. 114/14-12/01 Ob-56633
Svet OŠ Stara Cerkev, Stara Cerkev 21,

1332 Stara Cerkev razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določajo 53. člen oziroma 145. člen
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ura-
dni list RS, št. 12/96 in 23/96), 15. člen
oziroma 43. člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 64/01).

Ravnatelj bo imenovan za dobo 5 let.
Začetek mandata je 1. 1. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
šole, s pripisom za razpis.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Osnovna šola Stara Cerkev

Ob-56661
EDC - Kranj, Poklicno tehnična gradbe-

na šola, Gorenjesavska c. 9, Enota v usta-
navljanju: Višja strokovna šola, razpisuje po-
trebo po predavateljih za predmetna podro-
čja:

1. Sistemi finansiranja komunalnega
gospodarstva

2. Vodovod
3. Kanalizacija
4. Komunalna energetika
5. Kabelski sistemi in telekomunika-

cije
6. Javna razsvetljava
7. Zimska služba
8. Komunalna infrastruktura v gospo-

darskih družbah
9. Gospodarjenje z odpadki v gospo-

darskih družbah.
Izobrazbeni pogoji: Univerzitetna izobraz-

ba s področja:
– pod 1. - ekonomije
– pod 2. in 3. - vodarstva, komunal. in-

ženirstva ali gradbeništva
– pod 4. - strojništva ali elektrotehnike
– pod 5. - računalništva in informatike ali

elektrotehnike
– pod 6. - elektrotehnike
– pod 7. - kemijske tehnologije, strojniš-

tva ali gradbeništva
– pod 8. - gradbeništva, strojništva, ko-

mun. inženirstva
– pod 9. - gradbeništva, komun. inženir-

stva, kemijske tehnologije ali strojništva.
Kandidati naj prijavam z dokazili o izo-

brazbi priložijo tudi dokazila o izpolnjevanju
kriterijev za pridobitev naziva: predavatelj
višje šole (Uradni list RS, št. 72/01) v 8
dneh od objave tega razpisa.

Edukacijski center - EDC
Poklicno tehnična gradbena šola

Kranj

Ob-56765
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova

39, razpisuje mesta:

1. vodij raziskovalnih enot:
– odseka za anorgansko kemijo in te-

hnologijo,
– odseka za biokemijo in molekular-

no biologijo in
– samostojnega laboratorija za odpr-

te sisteme in mreže.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splo-
šnih pogojev za vodilne raziskovalne delav-
ce izpolnjevati še naslednje:

– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin

na ožjem raziskovalnem področju ter pri vo-
denju dela in vzgoji kadrov na tem področju,

– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti

življenjepis, znanstveno in strokovno biblio-
grafijo in programsko usmeritev.

Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.

Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri
leta.

Pisne prijave na razpis z dokazili o izpol-
njevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut Jožef Stefan,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.

Institut “Jožef Stefan“

Št. 111-41/01-0515 Ob-56841
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):

a) 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Mariboru

Razpisni pogoji:
k I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu;

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-40/2001 Ob-56842
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju

Razpisni pogoji:
k I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Druge objave

Ob-56652
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
2001/05121 z dne 15. 6. 2001 pri subjek-
tu vpisa Steklarstvo Spectrum proizvodnja,
inženiring, d.o.o. Ljubljana, Kranjčeva 22,
vpisanem pod vložno številko 1/02787/00
vpisalo v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani začetek likvidacijskega postopka
nad subjektom. Likvidacijski upravitelj Bonči-
na Igor, Ljubljana, Brilejeva 9, poziva vse
upnike da prijavijo svoje terjatve likvidacij-
skemu upravitelju v roku 45 dni od objave
tega oklica. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili
o obstoju terjatve in jih poslati na naslov:
Steklarstvo Spectrum d.o.o. v likvidaciji,
1000 Ljubljana, Valjhunova 11. Dolžnike po-
zivamo, da takoj poravnajo svoje dolgove do
likvidacijske mase.

Steklarstvo Sprectrum d.o.o. v
likvidaciji

Likvidacijski upravitelj
Igor Bončina

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-163/00-05 Ob-56684
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi 89.

člena v zvezi z 51. členom Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/
99 in 70/00) ter pooblastila načelnice, šifra
123-11/92-2 z dne 1. 9. 2001, v zadevi
ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
Marjete Gros, s stalnim prebivališčem v Trži-
ču, Cankarjeva cesta 10, naslednji sklep:

1. Nataša Kranjec, delavka Upravne eno-
te Tržič, se postavi za začasno zastopnico
za vročitev odločbe, izdane Marjeti Gros, v
zadevi ugotovitve dejanskega stalnega pre-
bivališča.

2. Nataši Kranjec se vroči odločba
Upravne enote Tržič, št. 209-163/00-05 z
dne 9. 10. 2001.

3. Z vročitvijo odločbe začasni zastopni-
ci se šteje vročitev za opravljeno.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 2001-10 Ob-56655
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

16. 3. 2001 v hrambo Statut sindikata Var-
nost Nova Gorica.

Ime in kratica sindikata je Varnost Nova
Gorica.
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Sedež sindikata je na naslovu Gradni-
kove brigade 9, Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 16. 3. 2001 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata v družbi so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno
št. 130.

Št. 2001-10 Ob-56658
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

18. 4. 2001 v hrambo Statut sindikata Mer-
cator Goriška d.d., Gregorčičeva 19, Nova
Gorica.

Ime in kratica sindikata je Mercator Go-
riška d.d.

Sedež sindikata je na naslovu Gregorči-
čeva 19, Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 18. 4. 2001 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata v družbi so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno
št. 131.

Št. 2001-10 Ob-56659
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne

28. 9. 2001 v hrambo Statut sindikata Mer-
cator Center Nova Gorica, Indrustrijska c.
6, Kromberk, Nova Gorica.

Ime sindikata je Sindikat delavcev Mer-
cator Goriška, d.d., Nova Gorica - Konfe-
deracija sindikatov 90 Slovenije/Sindi-
kat delavcev trgovine Slovenije; skrajša-
no ime - kratica pa je Sindikat Mercato
Goriška, KS 90.

Sedež sindikata je na naslovu Industrij-
ska cesta 6, Kromberk, Nova Gorica.

Sindikat je z dnem 28. 9. 2001 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila organizacije sindikata v družbi so
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno
št. 132.

Št. 025-2/2001 Ob-56664
1. Veljavna Pravila za delovanje sindi-

kata vzgoje, izobraževanja in znanosti
Osnovne šole Livade Izola, Livade 7, Izo-
la, ki so bila sprejeta na ustanovitvenem
sestanku dne 9. 4. 2001, se sprejmejo v
hrambo pri Upravni enoti Izola.

2. Pravila so vpisana v evidenco teme-
ljnih aktov sindikatov pod zap. št. 21.

Št. 01400-2/01 Ob-56734
Pravilnik sindikata podjetja Pivka pe-

rutninarstvo d.d. Neverke, se z dnem 12.
10. 2001 hrani pri Upravni enoti Postojna,
Ljubljanska c. 4, Postojna. Pravilnik je vpi-
san v evidenco statutov pod zap. št. 28.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-27/01-9 Ob-56660
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

9. 10. 2001 na podlagi priglasitve koncen-
tracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o pre-

prečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; v nadaljevanju ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Primorje
d.d. družba za gradbeništvo, inženiring
in druge poslovne storitve, Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina, ki jo zastopa upra-
va - generalni direktor Dušan Črnigoj in Ru-
dis, poslovno združenje za inženiring in
izgradnjo objektov d.d. Trbovlje, Trg re-
volucije 25B, 1420 Trbovlje, ki ga zasto-
pa uprava družbe - generalni direktor Ludvik
Hribar, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvršila s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe Pri-
morje d.d. v družbi Rudis d.d. na podlagi
javne ponudbe v skladu z Zakonom o pre-
vzemih.

Koncentracija zadeva dejavnosti gradbe-
ništva in inženirskih storitev. Dejavnosti ude-
ležencev v koncentraciji se ne prekrivajo,
ampak so komplementarne. Urad je ob
upoštevanju tržnih deležev, strukture trga,
stanja konkurence na trgu, potencialne kon-
kurence, ki predstavlja pritisk na udeležen-
ce koncentracije, relativne odprtosti trga in
moči kupcev ugotovil, da ni izkazan resen
sum glede skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Ob-56727

Obvestilo o predložitvi
delitvenega načrta

družbe Triglav steber II, PID d.d., Slo-
venska 54, Ljubljana, skladno z določbami
iz prvega odstavka 533.f. člena Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD):

I. Imetnike delnic družbe:
a) obvešča, da je Okrožnemu sodišču v

Ljubljani v zakonskem roku pred zaseda-
njem skupščine, ki je sklicana za 20. 11.
2001 in ki bo odločala o delitvi družbe,
predložila delitveni načrt, skupaj s poroči-
lom nadzornega sveta družbe, ki je delitveni
načrt pred tem pregledal,

b) opozarja na njihove pravice iz druge-
ga in šestega odstavka navedenega člena
ZGD in sicer, da jim je na sedežu družbe,
Slovenska 54, Ljubljana omogočen pregled
naslednjih listin: delitveni načrt, letno poro-
čilo prenosne družbe za zadnja tri poslovna
leta, zaključno poročilo prenosne družbe,
vmesna bilanca stanja družbe, poročilo
uprave o delitvi, poročilo o reviziji delitve in
poročilo nadzornega sveta o pregledu deli-
tve.

Vsakemu imetniku delnic družbe je za-
gotovljeno, da bo na njegovo zahtevo najka-
sneje naslednji delovni dan brezplačno po-
sredovan prepis listin iz b. točke tega obve-
stila.

II. Upnike družbe, po določbah iz pete-
ga odstavka 533.f. člena ZGD, opozarja in
obvešča, da jim bo družba na njihovo zahte-

vo najkasneje naslednji delovni dan brez-
plačno posredovala prepis delitvenega na-
črta.

Naslov za uveljavljanje pravic iz tega ob-
vestila: Triglav steber II, PID d.d., Sloven-
ska 54, Ljubljana.

Triglav steber II, PID, d.d.,
uprava

Ob-56706
Na podlagi 465. člena Zakona o gospo-

darskih družbah je Istrabenz d.d. Koper do
dne 4. 10. 2001 sklenil pogodbe o nakupu
delnic družbe Hoteli Morje d.d. Portorož,
na podlagi katerih je pridobil skupaj
113.302 oziroma 72,68% vseh delnic dru-
žbe Hoteli Morje d.d. Portorož.«

Hoteli Morje d.d.
Portorož

Ob-56804
Na podlagi četrtega odstavka 465. čle-

na ZGD objavljamo, da je družba Veritas,
d.o.o., Partizanska 30, 2000 Maribor, pri-
dobila 244.025 navadnih imenskih delnic
družbe Primat, tovarna kovinske opreme,
d.d., Maribor (PRIG), kar predstavlja
56,09% kapitala družbe.

Uprava družbe Primat d.d.
Maribor

Javne prodaje delnic

Ob-56747
Kompas hoteli Bled,d.d., Cankarjeva c.

2, 4260 Bled, objavljajo na temelju 6. člena
Statuta Kompas hoteli Bled,d.d. in vodenju
evidence delničarjev

ponudbo delničarjev 1/01
za prodajo delnic Kompas hoteli Bled,

d.d.
– delničarka Lucija Davčevska, Koriten-

ska 5, 4260 Bled, prodaja 95 rednih imen-
skih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico znaša
2.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na ———informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci del-
nic dobili v pisarni poslovne sekretarke v
Kompas hotelu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Milena Justin, Cesta v Vin-
tgar 16, 4260 Bled, prodaja 342 rednih
imenskih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico znaša
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na ———informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci del-
nic dobili v pisarni poslovne sekretarke v
Kompas hotelu na Bledu,
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b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Romana Ljubič, Alpska 19,
4260 Bled, prodaja 311 rednih imenskih
delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico znaša
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na ——informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci del-
nic dobili v pisarni poslovne sekretarke v
Kompas hotelu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Eva Ljubič, Alpska 19,
4260 Bled, prodaja 57 rednih imenskih del-
nic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico znaša
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na——informacijo o šte-
vilki računa za nakazilo bodo kupci dobili v
pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničar Jure Ljubič, Alpska 19, 4260
Bled, prodaja 57 rednih imenskih delnic
Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
je 4.000 SIT,

2. prodajna vrednost za vsako delnico je
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na—— informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci dobili
v pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Asima Rekić, Hrušica 58,
4270 Jesenice, prodaja 266 rednih imen-
skih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT:

2. prodajna cena za vsako delnico znaša
2.000 SIT,

3. način plačila:
a)kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na ——informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci dobili
v pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Jacqueline Pfluger Dežman,
Ledina 35, 4260 Bled, prodaja 260 rednih
imenskih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
je 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico znaša
2.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na ——informacijo o
številki računa za nakazilo bodo kupci del-
nic dobili v pisarni poslovne sekretarke v
Kompas hotelu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Umija Tatarević,Grajska ce-
sta 22, 4260 Bled, prodaja 291 rednih
imenskih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
je 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico znaša
2.500 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na——informacijo o šte-
vilki za nakazilo bodo kupci dobili v pisarni
poslovne sekretarke Kompas hotelu na Ble-
du,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Ana Sterniša, Grajska c. 41,
4260 Bled, prodaja 382 rednih imenskih
delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
je 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico znaša
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na———informacijo o
številki za nakazilo bodo kupci dobili v pisar-
ni poslovne sekretarke Kompas hotelu na
Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Anastazija Mencinger, Rožna
dolina 22, 4248 Lesce, prodaja 305 rednih
imenskih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost vsake delnice zna-
ša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico je
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na——informacijo o šte-
vilki za nakazilo bodo kupci delnic dobili v
pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničar Janko Mencinger, Rožna do-
lina 22, 4248 Lesce, prodaja 380 rednih
imenskih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico je
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na——informacijo o šte-

vilki za nakazilo bodo kupci delnic dobili v
pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Maja Kouter, Finžgarjeva
5,4248 Lesce, prodaja 113 rednih imen-
skih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost vsake delnice
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico je
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na———informacijo o
številki za nakazilo bodo kupci delnic dobili
v pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. način plačila: 15 dni po sklenitvi po-
godbe;

– delničarka Janka Cund, Bohinjska Be-
la 94, 4263 Bohinjska Bela, prodaja 4 re-
dne imenske delnice Kompas hoteli Bled,
d.d.:

1. nominalna vrednost vsake delnice
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico je
5.500 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na ——informacijo o
številki za nakazilo bodo kupci delnic dobili
v pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničar Roman Cund, Bohinjska Bela
94, 4263 Bohinjska Bela, prodaja 24 re-
dnih imenskih delnic Kompas hoteli Bled,
d.d.:

1. nominalna vrednost za vsako delnico
je 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico je
5.500 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic——informacijo o števil-
ki za nakazilo bodo kupci delnic dobili v
pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Ida Kouter, Finžgarjeva c.
5, 4260 Bled, prodaja 226 rednih imenskih
delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost vsake delnice
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico je
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na————informacijo o
številki za nakazilo bodo kupci delnic dobili
v pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,
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4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be;

– delničarka Dragica Merlak, Rožna do-
lina 18a, 4260 Bled, prodaja 356 rednih
imenskih delnic Kompas hoteli Bled, d.d.:

1. nominalna vrednost vsake delnice
znaša 4.000 SIT,

2. prodajna cena za vsako delnico je
4.000 SIT,

3. način plačila:
a) kupec nakaže kupnino od prodaje re-

dnih imenskih delnic na—————informacijo
o številki za nakazilo bodo kupci dobili v
pisarni poslovne sekretarke v Kompas ho-
telu na Bledu,

b) drugi pogoji: stroške prodaje nosi ku-
pec,

4. rok plačila: 15 dni po sklenitvi pogod-
be.

Prednostno pravico do nakupa ponuje-
nih delnic imajo delničarji družbe Kompas
hoteli Bled,d.d. Ponudba veže ponudnika
15 dni od dneva objave te ponudbe, to je
od 19. 10. 2001 do 3. 11. 2001.

Delničarji najpozneje v 15 dneh od obja-
ve ponudbe, to je do vključno 3. 11. 2001,
pisno pošljejo svoje ponudbe za nakup po-
nujenih delnic po pogojih te ponudbe na
naslov Kompas hoteli Bled, d.d., Cankarje-
va c. 2, 4260 Bled. Na kuverto s ponudbo
mora napisati »Ne odpiraj«. O prenosu del-
nic v skladu s to ponudbo je delničar (ku-
pec ali prodajalec) dolžan obvestiti Družbo
Kompas hoteli Bled, d.d. Ta ponudba je na
vpogled v pisarni poslovne sekretarke v dru-
žbi Kompas hoteli Bled, d.d. dne 19. 10.
2001.

Kompas hoteli Bled

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-56654
Proneon, d.o.o., Opekarska 16, Vrhni-

ka objavlja na podlagi sklepa skupščine dru-
žbe z dne 25. 9. 2001

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, v znesku

43,541.239 SIT, se zmanjša za
40,541.239 SIT in znaša 3,000.000 SIT.

Delež družbenikov v zmanjšanju osnov-
nega kapitala je sorazmeren z njunima do-
sedanjima deležema v osnovnem kapitalu,
tako, da imata v družbi vsak po en poslovni
delež, v naslednjih nominalnih zneskih:

Vučko Ivan: 2,250.000 SIT, oziroma
75%,

Ducić Vladimir: 750.000 SIT, oziroma
25%.

Družba se zavezuje vsem upnikom, ki ne
bodo soglašali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnati njihove zahtevke, ali jim
zagotoviti varščino zanje.

Po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala
v sodni register, se znesek 40,541.239 SIT
izplača družbenikoma, v skladu z njunima
poslovnima deležema, in sicer:

Vučko Ivanu 30,405.929,25 SIT,
Ducić Vladimirju 10,135.309,75 SIT.

Proneon, d.o.o., Vrhnika

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-56608
Na podlagi točke 7.3. Statuta družbe

Mura - JVGP d.d. in Zakona o gospodarskih
družbah sklicuje uprava družbe

2. skupščino delničarjev družbe
Mura - JVGP d.d.,

Ciril Metodova 34, Murska Sobota,
ki bo v petek, 23. 11. 2001 ob 13. uri v

poslovnih prostorih družbe Mura - JVGP
d.d., Ciril Metodova 34, Murska Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta

se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočega se imenuje Tadej

Ružič, univ. dipl. prav.,
– za preštevalki se imenujeta Metka Vi-

gali in Karmen Kustec.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje

vabljeni notar mag. Andrej Rošker.
2. Sprejem letnega poročila za poslovno

leto 2000.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in

nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za poslovno leto 2000 na podlagi pozitivne-
ga mnenja nadzornega sveta in revizorske-
ga mnenja.

3. Sprejem sklepa o uporabi dobička iz
poslovnega leta 2000.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta ter na podlagi mnenja
nadzornega sveta ostane čisti dobiček, us-
tvarjen v poslovnem letu 2000 v višini
29,327.980,99 SIT, nerazporejen.

4. Sprejem sklepa oblikovanju sklada la-
stnih delnic.

Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep, da
skupščina da pooblastilo za nakup lastnih
delnic, ki velja 18 mesecev od sprejetja
sklepa, po prodajni ceni med najnižjo v viši-
ni 2.000 SIT in najvišjo v višini 15.000 SIT,
pri čemer nominalni znesek teh delnic ne
sme presegati 10 odstotkov osnovnega ka-
pitala. Za te delnice se oblikujejo rezerve za
lastne delnice (sklad).

5. Sprejem sklepa o izvolitvi nadome-
stnega člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je Marko
Malavašič dne 19. 10. 2001 odstopil kot
član nadzornega sveta družbe.

Po predlogu nadzornega sveta se za na-
domestnega člana nadzornega sveta izvoli
Marinka Glavač za čas do izteka mandata
sedanjim članom nadzornega sveta.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se za revizorja za poslovno leto
2001 imenuje revizijska hiša Audit - družba
za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska
18, Murska Sobota.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravido do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki se upravi dru-

žbe prijavijo najkasneje tri dni pred skupšči-
no. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravi-
ce na skupščini preko zakonitih zastopni-
kov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti
dano v pisni obliki in ga je potrebno predlo-
žiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno.

Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na se-
dež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
v istih prostorih ob 14. uri, ko bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Delovno gradivo k točkam dnevnega re-
da bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.

Mura - JVGP d.d., Murska Sobota

Št. 057 Ob-56609
Uprava s soglasjem nadzornega sveta

na podlagi 7.3. točke Statuta delniške dru-
žbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje

6. skupščino
delniške družbe Minervo d.d.,

Ljubljana,
ki bo v četrtek dne 22. 11. 2001 ob 13.

uri v sejni sobi Geološkega zavoda Sloveni-
je, Dimičeva 14, Ljubljana, (6. nadstropje).

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,

ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnev-
nim redom.

Predlog sklepa št. 1/1: skupščina dru-
žbe ugotavlja, da je prisotnih ........% glasov
zastopanega osnovnega kapitala, kar po-
meni, da je skupščina sklepčna.

Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se
seznani z dnevnim redom.

2. Izvolitev predsednika skupščine, na-
mestnika predsednika in preštevalcev gla-
sov.

Skupščini družbe prisostvuje notar Miro
Košak iz Ljubljane.

Predlog sklepa št. 2/1: skupščina dru-
žbe za dobo 4 let izvoli za predsednika skup-
ščine Kejžar Igorja za namestnika pa Valen-
čič Jožeta.

Predlog sklepa št. 2/2: za preštevalca
glasov se imenujeta: Stanko Bohnec in Sta-
nič Rudolf Mateja iz podjetja RR&CO. d.o.o.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila Minervo d.d. z revizijskim poročilom
za leto 2000.

Predlog sklepa št. 3/1: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta, se sprejme revidirano letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu za Mi-
nervo d.d.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila skupine Minervo d.d. z revizijskim po-
ročilom za leto 2000.

Predlog sklepa št. 4/1: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta, se sprejme revidirano letno poročilo za
leto 2000 v predloženem besedilu za sku-
pino Minervo d.d.

5. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička za leto 2000.

Predlog sklepa št. 5/1: na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta ostane dobiček leta 2000 v znesku
97,988.444 SIT nerazporejen.
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Iz nerazporejenega dobička leta 1999
se izplača:

– delničarjem se izplača dividenda 130
SIT bruto na delnico oziroma skupno
64,441.000 SIT. Lastne delnice niso
udeležene pri izplačilu dividend, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine po preseku stanja iz
KDD, ostalim delničarjem se za toliko so-
razmerno zviša izplačilo dividend.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki
so lastniki delnic na dan zasedanja skup-
ščine, najkasneje v 60 dneh po sprejemu
skupščinskega sklepa;

– upravi družbe se kot udeležba v do-
bičku za leto 2000 izplača 3,222.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši 1/3 v gotovini in
2/3 v delnicah Minervo, d.d., Ljubljana;

– nadzornemu svetu se kot udeležba v
dobičku za leto 2000 izplača 660.000 SIT
bruto. Izplačilo se izvrši 1/2 v gotovini in
1/2 v delnicah Minervo, d.d., Ljubljana.

6. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta družbe.

Predlog sklepa št. 6/1 : na predlog upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta se sprejmejo spremembe statuta v pre-
dloženem besedilu.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa št. 7/1: na predlog nad-
zornega sveta se za revizijo poslovanja dru-
žbe Minervo d.d. Ljubljana in za skupino
Minervo d.d. za leto 2001 imenuje revizij-
ska hiša, EOS Revizija d.o.o.

8. Informacija o poslovni politiki, poslih
in gospodarskem načrtu družbe v letu 2001.

Predlog sklepa št. 8/1: na predlog upra-
ve se sprejme informacijo uprave o poslovni
politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu
v letu 2001.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki pisno
najavijo svojo udeležbo na skupščini naj-
pozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi pre-
dajo v hrambo upravi družbe.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe - tajništvo,
soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana, vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred pričetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vsto-
pnica za udeležbo na skupščini.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 14. uri v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Minervo d.d., Ljubljana
uprava - direktor

Otmar Vrabič, univ. dipl. inž. rud.

Ob-56610
Na podlagi določil ZGD in 7.3. točke

Statuta družbe Autoemona zastopstva in
servisi d.d., Celovška 252, Ljubljana,
sklicujemo

sedmo sejo skupščine delniške družbe,

ki bo dne 22. 11. 2001 ob 13. uri v
prostorih družbe, Celovška 252, Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-
ležbe, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, notarja in preštevalca
glasov.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme letno poročilo o poslovanju družbe
v letu 2000, skupaj s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta in revizijske družbe v pre-
dlaganem besedilu.

3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
leta 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep o pokrivanju izgube iz leta
1997 v naslednjem besedilu: v breme reva-
lorizacijskega popravka osnovnega kapitala
v skupnem znesku 14,428.502 SIT se po-
krije izguba leta 1997 v znesku
12,782.543,26 SIT in revalorizacijski po-
pravek izgube v znesku 1,645.958,74 SIT.

Izguba se pokriva na dan 1. 1. 2001.
Nepokrita izguba znaša še

11,619.292,56 SIT, in sicer izguba iz leta
1997 v znesku 5,711.375,20 SIT in izguba
iz leta 2000 v znesku 5,907.917,36 SIT.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2001 imenuje
pooblaščena revizijska družba Contura
d.o.o., Celovška 150, Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-

čna, bo ponovno zasedanje istega dne t.j.
22. 11. 2001 ob 14. uri. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina odločala na podla-
gi dnevnega reda, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Pooblaščenci naj se izkažejo s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino
Gradivo s predlogi sklepov ter informaci-

je so na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 13. do 14. ure.

Autoemona Zastopstva in servisi d.d.
uprava

Št. 1/01 Ob-56611
Na podlagi 31. točke Statuta družbe Po-

morska družba, upravljanje holding družb
d.d., Portorož, sklicuje uprava in nadzorni
svet družbe

letno skupščino
Pomorske družbe d.d., Portorož,

ki bo dne 19. 11. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe, Obala 55, Portorož.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine: za predsednika skupščine Ka-
riž Anton, za namestnika predsednika skup-
ščine Del Giusta Bruna, za preštevalce gla-
sov pa Utenkar Jože, Prodan Marjeta in Fi-
lipčič Karla.

2. Sprejem letnega poročila družbe po
predlogu uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo družbe za leto 2000 s pozitivnim mne-
njem revizorja.

3. Pokrivanje izgube Pomorske družbe
d.d. Portorož nastale v letu 2000.

Predlog sklepa: izguba iz leta 2000 v
znesku 303.484,94 SIT se krije iz revalori-
zacijskega popravka osnovnega kapitala.

4. Imenovanje revizorja za leto 2000.
Predlog sklepa: za izvršitev revizije raču-

novodskih izkazov za leto 2001 se imenuje
družba Podboršek, Revizijska družba k.d.
iz Ljubljane.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe vsak
dan med 10. in 15. uro. Skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji oziroma pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki, ki so na dan 19.
11. 2001 vpisani kot delničarji v delniški
knjigi družbe.

Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, pooblaščenec oziroma zako-
niti zastopnik, ki se pisno prijavijo najkasne-
je tri dani pred zasedanjem skupščine. Pri-
java je pravočasna, če prispe na sedež dru-
žbe vklljučno do 16. 11. 2001. Pooblašče-
nec delničarja mora k prijavi priložiti tudi
pisno pooblastilo za zastopanje na skupšči-
ni.

Skupščina je sklicana za dne 19. 11.
2001 ob 12. uri. Če ob prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zaseda-
nje skupščine določi za 19. 11. 2001 ob
13. uri. Na ponovnem zasedanju bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Pomorska družba,
upravljanje holding družb d.d., Portorož

uprava/nadzorni svet družbe

Ob-56681
V skladu z določili ZGD in Statuta delni-

ške družbe Art optika d.d. sklicujem

7. skupščino delniške družbe
Art optika d.d.,

ki bo v sredo, dne 21. novembra 2001,
s pričetkom ob 11. uri v prostorih Art opti-
ke, Jurčičeva ul. 6 v Mariboru, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine imenuje Romana Marin
in za preštevalki glasov Breda Krajnčič in
Violeta Vogrinec. Seji bo prisostvovala vab-
ljena notarka Breda Horvat.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me letno poročilo družbe za poslovno leto
2000 z mnenjem revizorja v predloženem
besedilu.
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3. Obravnava in sprejetje sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sk-
lep, da se izguba družbe Art optika Maribor
iz leta 2000 v višini 11,849.004,84 SIT in
izgubo iz prejšnjih let v višini
16,735.019,34 SIT to je skupaj
28,584.024,18 SIT pokrije iz:

1. preostanka rezerv: 4,532.191,24
SIT,

2. revalorizacijskega popravka rezerv:
4,263.468,21 SIT,

Skupaj: 8,795.659,45 SIT.
Ostanek izgube v znesku

19,788.364,73 SIT se pokrije iz revaloriza-
cijskega popravka osnovnega kapitala.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje revizijska hiša KPMG Slove-
nija, Podjetje za revidiranje in poslovno sve-
tovanje, d.o.o., Neubergerjeva ul. 30, Ljub-
ljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo osebno ali priporočeno poši-
ljko dostavijo najmanj pet dni pred zaseda-
njem skupščine na sedež družbe v Maribo-
ru, Jurčičeva ulica 6.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Skupščina odloča z večino oddanih gla-
sov razen sklepa pod tč. 5 dnevnega reda,
ki se sprejemajo s tričetrtinsko večino za-
stopanega kapitala.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za sklicem z istim dnevnim re-
dom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
vključno s spremembami statuta je na vpo-
gled delničarjem na upravi družbe pri direk-
torju, v Mariboru, Jurčičeva ulica 6, vsak
delovnik od 10. do 12. ure od dneva objave
sklica skupščine dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Art optika, d.d., Maribor
direktor

Bojan Komočar

Ob-56688
Uprava družbe Investbiro Koper d.d. skli-

cuje

6. zasedanje skupščine
družbe Investbiro Koper d.d.,

ki bo dne 20. 11. 2001 ob 17. uri na
sedežu družbe v Kopru, Trg Brolo 12 z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju organov skupščine.

Predlog sklepa: za nemoten potek skup-
ščine se imenujejo:

– predsednik skupščine Vasja Kajfež,
– verifikacijska komisija v sestavi:

– Jelka Sikošek, predsednica,
– Dušanka Gojtan in Vida Vuga, članici.

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava revidiranega letnega poro-

čila za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se ne po-
trdi revidirano letno poročilo za leto 2000.

5. Imenovanje finančnega revizorja za le-
to 2001.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja računovodskih izkazov družbe za po-
slovno leto 2001 se imenuje revizijska dru-
žba Audit d.o.o.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov pod točkami 1., 2., 3.

in 4. predlagata uprava in nadzorni svet,
predlog sklepa pod točko 5. predlaga nad-
zorni svet.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Delničar je dolžan pisno prijaviti
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in predloženo družbi vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarje prosimo, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo in prevzamejo glasovni-
ce v tajništvu družbe najkasneje eno uro
pred začetkom skupščine zaradi nemote-
nega ugotavljanja sklepčnosti ter s podpi-
som seznama delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na skupščini.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 18. uri v istem prosto-
ru. Takrat bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Investbiro Koper d.d.
uprava družbe

direktor
Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.

Ob-56702
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške

družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem

5. skupščino delničarjev,

ki bo v četrtek 22. 11. 2001 ob 15. uri
na Jesenicah, Industrijska 1a.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter imenovanje predsednika skupšči-
ne, preštevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se imenuje

Silva Drobnak.
Za preštevalca glasov se imenuje Nanja

Obed.
Na skupščino je povabljena notarka Na-

da Svetina.

2. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: letno poročilo za leto 2000 se sprej-
me v predloženem besedilu.

3 Delitev dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: dobiček leta 2000 v višini 1,029.967
SIT ostane nerazporejen.

4. Pokrivanje izgube iz preteklih let.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: izgubo iz preteklih let v znesku
1,852.045,62 se pokrije iz nerazporejene-
ga dobička iz preteklih let.

5. Spremembe in dopolnitve statuta po-
djetja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: dopolni se seznam dejavnosti, ki jih
opravlja družba z naslednjimi dejavnostmi:

Šifra Naziv
40.101 Proizvodnja elektrike v HE
40.102 Proizvodnja elektrike v TE in JE
40.103 Druga proizvodnja elektrike
40.104 Prenos elektrike
40.105 Distribucija elektrike
40.20 Oskrba s plinastimi gorivi po

plinovodni mreži
40.30 Oskrba s paro in toplo vodo
45.21 Splošna gradbena dela
51.12 Posredništvo pri prodaji goriv, rud

kovin, tehničnih kemikalij
51.13 Posredništvo pri prodaji lesa,

gradbenega materiala
51.51 Trgovina na debelo s trdnimi,

tekočimi in plinastimi gorivi
52.484 Trgovina na drobno s kurivom
70.110 Organizacija nepremičninskih

projektov za trg
70.20 Dajanje lastnih nepremičnin

v najem
70.32 Upravljanje nepremičnin

za plačilo ali po pogodbi
71.34 Dajanje drugih strojev

in opreme v najem
74.150 Dejavnost holdingov
74.203 Arhitekturno in gradbeno

projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje

74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje

74.30 Tehnično preizkušanje
in analiziranje

6. Volitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za čla-

ne nadzornega sveta se izvolijo: Vrečko
Branko, Marko Mulej in Hrastar Zvone.

7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skup-

ščina za revizorja družbe imenuje družbo
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana, Dunajska
21, Ljubljana.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled vsem delničarjem vsak delav-
nik od 9. do 11. ure pri Nanji Obed na
sedežu firme na Industrijski 1a.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo le del-
ničarji, vpisani na dan 19. 11. 2001 v delni-
ško knjigo, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana.
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Vsako udeležbo na skupščini morajo del-
ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti naj-
kasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se de-
ponirajo na sedežu družbe.

Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki

dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje taj-
no. Vsak delničar ali pooblaščenec prevza-
me glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom

podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zaseda-
nju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Plinstal, d.d. Jesenice
uprava

Ob-56724
Direktor družbe Triglav steber II, poobla-

ščena investicijska družba, d.d., Ljubljana,
Slovenska 54, na podlagi Zakona o gospo-
darskih družbah in točke 9.3. Statuta dru-
žbe sklicuje

skupščino delničarjev
Triglav steber II, pooblaščene

investicijske družbe, d.d.,
ki bo dne 19. 11. 2001 ob 15. uri v v

konferenčni dvorani Hotela Austrotel, Mi-
klošičeva 9, Ljubljana s predlaganim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine na predlog uprave in nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se imenu-

je Stojan Tramte.
2. Za preštevalce glasov se imenujeta

Živa Job in Igor Kotnik.
3. Skupščini prisostvuje vabljena notar-

ka Nada Kumar.
2. Delitev družbe na predlog uprave in

nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi obravnave

delitvenega načrta s prilogami, poročila
uprave o delitvi, poročila o reviziji delitve in
poročila nadzornega sveta o pregledu deli-
tve, skupščina sprejme sklep o delitvi poo-
blaščene investicijske družbe Triglav Ste-
ber II, d.d., kot sledi:

2.1. Opravi se delitev pooblaščene inve-
sticijske družbe Triglav Steber II, d.d. v skla-
du z delitvenim načrtom z dne 31. 7. 2001,
ki je sestavni del tega sklepa.

2.2. Delitev se opravi kot oddelitev z
ustanovitvijo nove družbe pooblaščene in-
vesticijske družbe Triglav Steber, d.d. tako,
da pooblaščena investicijska družba Triglav
Steber II, d.d. prenese del svojega premo-
ženja, določenega v delitvenem načrtu na
novo družbo - pooblaščeno investicijsko
družbo Triglav Steber, d.d.

2.3. Zaradi oddelitve se ustanovi nova dru-
žba - pooblaščena investicijska družba Triglav
Steber, d.d. in sprejme njen statut z vsebino,
določeno v Prilogi 1 delitvenega načrta.

Značilnosti nove družbe:
Firma nove družbe: Triglav Steber, poo-

blaščena investicijska družba, d.d.
Skrajšana firma: Triglav Steber, PID, d.d.
Sedež: Slovenska 54, Ljubljana.

Dejavnost: J/65.23 Drugo finan
čno posredništvo
K/70.10  Poslovanje z lastnimi nepre
mičninami
K/70.20  Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
K/74.15  Upravljanje holding družb.

Izhodiščni osnovni kapital
13.179,329.100 SIT.

2.4. Delničarjem pooblaščene investicij-
ske družbe Triglav Steber II, d.d., ki bodo
zadnji dan osemdnevnega roka, šteto od
vpisa delitve v sodni register, vpisani v cen-
tralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev kot imetniki delnic pooblaščene in-
vesticijske družbe Triglav Steber II, d.d. se
zamenjajo delnice prenosne družbe poo-
blaščene investicijske družbe Triglav Ste-
ber II, d.d. za delnice nove družbe poobla-
ščene investicijske družbe Triglav Steber,
d.d. z lastnostmi in po menjalnem razmerju,
določenem v 4. poglavju delitvenega načr-
ta.

2.5. Zaradi izvedbe oddelitve se osnovni
kapital pooblaščene investicijske družbe Tri-
glav Steber II, d.d. zmanjša za izhodiščno
višino 13.179,329.100 SIT (na izhodiščno
višino 6.361,926.000 SIT). Zmanjšanje se
opravi z umikom delnic, ki bodo zaradi deli-
tve zamenjane za delnice novo ustanovljene
družbe - pooblaščene investicijske družbe
Triglav Steber, d.d.

2.6. Končna višina zmanjšanja osnovne-
ga kapitala iz točke 2.5. tega sklepa je ena-
ka dejanskemu številu delnic, ki bodo zara-
di delitve zamenjane za delnice novo usta-
novljene družbe - pooblaščene investicijske
družbe Triglav Steber II, d.d. in nato umak-
njene v skladu z menjalnim razmerjem in
algoritmom zaokroženja, določenem v 4.
poglavju delitvenega načrta iz 2.1. točke
tega sklepa, pomnoženim z nominalnim zne-
skom teh delnic.

2.7. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da skladno z veljavnimi odločitvami Agencije
za trg vrednostnih papirjev, sodišča in drugih
organov, če je to potrebno, prilagodi na skup-
ščini sprejete sklepe tako, da se bo delitev
lahko izvedla in vpisala v sodni register.

3. Preoblikovanje družbe v redno delni-
ško družbo na predlog uprave in nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa:
3.1. Zaradi preoblikovanja pooblaščene

investicijske družbe Triglav Steber II, d.d. v
redno delniško družbo se sprejmejo spre-
membe in dopolnitve statuta družbe v pre-
dloženem besedilu, ki je sestavni del skle-
pa.

3.2. Zaradi spremembe nominalnega zne-
ska delnic se delnice združijo tako, da vsak
delničar za deset delnic s prejšnjim nominal-
nim zneskom 100 SIT prejme eno delnico z
novim nominalnim zneskom 1.000 SIT.

3.3. Združitev delnic iz 3.2. točke tega
sklepa se opravi na presečni dan iz 2.4.
točke sklepa o delitvi takoj po razveljavitvi
delnic, ki bodo umaknjene zaradi izvedbe
oddelitve po 2.5. in 2.6. točki sklepa o
delitvi.

4. Imenovanje revizorja in članov nadzor-
nega sveta na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
4.1. Skupščina imenuje družbo KPMG

Slovenija, d.o.o., Ljubljana kot revizorja
obeh družb za prvo poslovno leto po odde-
litvi.

4.2. Skupščina imenuje člane nadzor-
nega sveta družbe Triglav Steber, poobla-
ščena investicijska družba, d.d. z manda-
tom 4. let:

– dr. Metka Tekavčič,
– Martin Albert Žagar,
– Miha Šter,
– Jože Hozjan,
– Adolf Zupan,
– Alenka Iskra.
4.3. Skupščina imenuje člane nadzor-

nega sveta družbe Triglav finančna družba,
d.d. z mandatom 4. let:

– Nadežda Klemenčič,
– Mirko Ukmar,
– Janko Kastelic.
Gradivo za skupščino.
Gradivo za skupščino z delitvenim načr-

tom, letnimi poročili prenosne družbe za
zadnja tri poslovna leta, zaključnim poroči-
lom prenosne družbe, vmesno bilanco sta-
nja družbe, poročilom uprave o delitvi, po-
ročilom o reviziji delitve, poročilom nadzor-
nega sveta o pregledu delitve, statut, pre-
dlagane spremembe ter dopolnitve statuta
družbe so delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.

Pogoji udeležbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in njihovi zastopniki oziroma poobla-
ščenci, ki svojo udeležbo skladno s točko
8.5. statuta družbe pisno prijavijo družbi vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine. Družba
bo upoštevala prijave, ki bodo prispele na
sedež družbe do vključno 15. 11. 2001.

Kolikor se skupščine udeleži pooblašče-
nec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pisno pooblastilo.

Delničarje in njihove zastopnike oziroma
pooblaščence prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice uro pred zasedanjem.

Triglav steber II, PID, d.d
direktor družbe

Št. 336/01 Ob-56728
V skladu z 29. členom Statuta družbe

Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d., direk-
tor družbe doc. dr. Janez Bajec dr. med.
sklicujem

2. skupščino
družbe Kirurški sanatorij

Rožna dolina d.d.
Skupščina je sklicana za dne 20. 11.

2001, v prostorih družbe, na poslovnem
naslovu Rožna dolina cesta IV/47, ob 14.
uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta družbe je: izvoli se za:

– predsedujočega skupščine: Ravnik
Marko,

– verifikacijsko komisijo: Polona Lahar-
nar, Aljoša Žorga, Meta Marinšek.

Za nadzor nad zakonitostjo dela skup-
ščine se imenuje notarja Mira Košaka.
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2. Sprejem letnega poročila za leto
2000.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta družbe je: na podlagi pozitivnega mne-
nja nadzornega sveta se sprejme letno po-
ročilo za leto 2000 v predloženem besedi-
lu, skupaj z revizorskim poročilom.

3. Obravnava Plana za leto 2001 na pre-
dlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta družbe je: na podlagi pozitivnega mne-
nja nadzornega sveta se skupščina lastni-
kov Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.d.
seznani s planom za leto 2001.

4. Poenostavljeno znižanje osnovnega
kapitala družbe.

Predlog sklepa direktorja in nadzornega
sveta družbe je: osnovni kapital družbe Kirur-
ški sanatorij Rožna dolina d.d. v višni
565,495.000 SIT, ki je razdeljen na
403.925 navadnih imenskih delnic, z nomi-
nalno vrednostjo 1.400 SIT za delnico, se
zniža na 113,099.000 SIT. Znižanje v višini
452,396.000 SIT se razporedi v rezerve.
Znižanje se opravi v skladu in pod pogoji
354. člena Zakona o gospodarskih družbah,
zaradi pokrivanja izgube preteklih let, v višini
502,162.000 SIT. Znižanje se opravi z zdru-
ževanjem delnic v razmerju 5 starih delnic za
eno novo delnico. Nove delnice se glasijo na
1.400 SIT nominalne vrednosti.

Za izvedbo tega sklepa je pooblaščena
uprava družbe v soglasju z nadzornim sve-
tom.

5. Pokrivanje izgube preteklih let.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega

sveta družbe je: iz revalorizacijskega po-
pravka kapitala v višini 192,048.000 SIT in
iz rezerv družbe v višini 452,396.000 SIT
se pokrijejo izgube iz preteklih let v višini
502,162.000 SIT. Po pokrivanju izgub osta-
ne v skladu rezerv 142,282.000 SIT.

6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta dru-

žbe je: skupščina imenuje revizijsko hišo
KPMG Slovenija za izvedbo revizije podjetja
za leto 2000 in 2001.

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa direktorja in nadzornega

sveta družbe je:
1. V 3. členu se št. 43 nadomesti s št.

45.
2. 6. člen se v celoti črta in se na novo

glasi: “Osnovni kapital družbe znaša
113,099.000 SIT. Osnovni kapital je raz-
deljen na 80.785 navadnih delnic. Nomi-
nalna vrednost vsake delnice je 1.400 SIT.
Vse delnice so navadne imenske delnice”.

3. 14. člen se spremeni tako, da sedaj
glasi: “Družbo vodi samostojno in na lastno
odgovornost dvočlanska uprava, ki jo se-
stavljata strokovni in poslovni direktor”.

4. 15. člen se spremeni tako, da sedaj
glasi: “Dvočlansko upravo imenuje in razre-
šuje nadzorni svet. Ob imenovanju uprave
nadzorni svet določi, kateri od članov upra-
ve bo opravljal funkcijo predsednika upra-
ve. Uprava sprejema odločitve soglasno, ko-
likor pa se o posamezni odločitvi člana ne
moreta zediniti, je za odločitev odločilen glas
predsednika uprave”.

5. V 16. členu se beseda direktorja na-
domesti z besedo uprave.

6. V 17. členu se beseda direktor nado-
mesti z besedo uprava.

7. V 18. členu se beseda direktor nado-
mesti z besedo uprava ter beseda poobla-
ščen z besedo pooblaščena.

8. 19. člen se spremeni tako, da sedaj
glasi: “Družba ima nadzorni svet, ki ga se-
stavlja 5 članov”.

9. V drugem odstavku 21. člena se be-
seda direktorja nadomesti z besedo upravi.

10. V 22. členu se beseda direktorja na-
domesti z besedo uprave.

11. V 24. členu se številka 2 nadomesti
s številko 3.

12. V prvem odstavku 29. člena se be-
seda direktor nadomesti z besedo uprava.

13. V drugem odstavku 29. člena se be-
seda direktorju nadomesti z besedo upravi.

14. V prvem odstavku 35. člena se be-
seda direktor nadomesti z besedo uprava.

15. V drugem odstavku 35. člena se be-
seda direktor nadomesti z besedo uprava.

16. V 36. členu se beseda direktor na-
domesti z besedo uprava.

17. V 40. členu se beseda direktor na-
domesti z besedo uprava.

18. V 41. členu se beseda direktor na-
domesti z besedo uprava.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo.

8. Razrešitev članov nadzornega sveta in
imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta dru-
žbe je: razreši se član nadzornega sveta
Naum Taštanoski.

9. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta dru-
žbe je: za nove člane nadzornega sveta se
imenuje:

– Vzajemna v.z.d. France Arhar,
– Vzajemna v.z.d. Franc Henigman,
– Nova Ljubljanska Banka d.d. Jože Fili-

plič.
10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Na skupščini lahko v skladu z določili sta-

tuta družbe sodelujejo in glasujejo le delni-
čarji, ki najkasneje v roku 3 dni pred dnevom
skupščine prijavijo svojo udeležbo na sede-
žu družbe. Skupščina veljavno odloča, če je
na seji prisotnih več kot 15% glasov. Kolikor
v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se
zasedanje ponovi dve uri po sklicu neuspele-
ga zasedanja. Na ponovljenem zasedanju
skupščina veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljene nasprotne predloge.

Kirurški sanatorij Rožna dolina d.d.
direktor

doc. dr. Janez Bajec dr. med.

Ob-56800
Na podlagi 21. člena Statuta delniške

družbe Kartonaža-skupina, družba poobla-
ščenka d.d. Murska Sobota, Lendavska uli-
ca 1, sklicuje uprava družbe

1. sejo skupščine
Kartonaža-skupina, družba

pooblaščenka d.d.,
v sredo, 21. 11. 2001 ob 13. uri, v sejni

sobi GEP Kartonaža Murska Sobota d.d.,
Lendavska 1.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in preštevalka glasov; skupščini
bo prisostvoval notar.

3. Sprejem poročila o poslovanju dru-
žbe v letu 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta in revizijske družbe se poslovno poročilo
uprave za leto 2000 sprejme.

4. Sprejem odločitve o razporeditvi do-
bička za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
dobiček poslovnega leta 2000 v višini 794
tisoč SIT nerazporejen.

5. Spremembe Statuta družbe.
Predlog sklepa: uskladitev Statuta dru-

žbe z novimi določili Zakona o gospodar-
skih družbah.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se novi člani nad-

zornega sveta.
7. Imenovanje pooblaščenega revizorja

družbe.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za leto 2001 imenuje revizorska
družba Audit d.o.o. Murska Sobota.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji.
Delničarji morajo najkasneje 3 dni pred

skupščino pisno prijaviti svojo udeležbo na
skupščini. Prijava je pravočasna, če prispe
na sedež družbe s priporočeno pošiljko naj-
kasneje do vključno 19. 11. 2001.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred sejo zaradi
vzpostavitve evidence.

Če skupščina ob določenem času ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 13.15 z enakim dnevnim
redom, skupščina pa bo v tem primeru
sklepčna ne glede na število prisotnih gla-
sov.

Kartonaža-skupina, družba
pooblaščenka d.d.

uprava

Ob-56846
Na podlagi 7. člena Statuta delniške dru-

žbe Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, Koc-
bekova cesta 30, Škofja vas, uprava skli-
cuje

skupščino

ki bo v petek 23. 11. 2001 ob 12. uri na
sedežu družbe, Kocbekova 30, Ljubečna,
Škofja vas z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave: izvoli se predse-
dnik skupščine, dva preštevalca glasov in
ugotovitev sklepčnosti skupščine. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto
2000 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo družbe za leto 2000 po predlogu
uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta ter mnenjem revizijske družbe za leto 2000.

3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka iz poslovanja za leto 2000.
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Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: dobiček iz leta
2000 v višini 9,163.721,75 SIT, ostane
nerazporejen.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizijo poslovnega leta 2001 se imenuje revi-
zijsko hišo Pricewaterhousecoopers iz Ljub-
ljane.

5. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta, predstavnikov delničarjev.

Skupščina izvoli nove člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev.

Gradivo, o katerem odloča skupščina je
na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pre-
dlogih po posameznih točkah.

Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v pi-
sni obliki, obrazloženi in vloženi v 7 dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi na
dan 31. 10. 2001.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji in ne glede na predhodno pisno prija-
vo.

Glasuje se osebno oziroma po poobla-
ščencu ali zastopniku na podlagi glasovni-
ce, ki jo prejme delničar ob vstopu na skup-
ščino.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Ljubečna Celje, d.d.
uprava

Ob-56949
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah sklicujem

1. skupščino
Protekt Sintal d.d.

ki bo v ponedeljek, dne 26. 11. 2001
ob 15. uri v prostorih notarske pisarne Ko-
šak Mirka, Ljubljana, Trg republike 3.

Za sejo skupščine predlaga uprava na-
slednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovi-
tev sklepčnosti.

V.d. predsednik uprave otvori skupščino
in ugotovi sklepčnost.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozi-

tivnega mnenja nadzornega sveta: izvolijo
se predlagani organi skupščine po predlo-
gu nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila z zaključnim računom za leto 2000 in
poslovanje družbe v sedmih mesecih leta
2001.

Predlog sklepa uprave na podlagi pozi-
tivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se poslovno poročilo in zaključni račun za
leto 2000 in poročilo o poslovanju v sedmih
mesecih leta 2001.

4. Sprememba firme in skrajšane fir-
me družbe ter poslovnega naslova druž-
be.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: spremeni se firma in
skrajšana firma družbe.

Nova firma družbe je Sintal Dolenjska
d.d. družba za varovanje.

Skrajšana firma družbe je: Sintal Dolenj-
ska d.d.

Spremeni se poslovni naslov družbe. No-
vi poslovni naslov družbe je: Novo mesto,
Glavni trg 3.

5. Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe.

Predlog sklepa uprave na podlagi mne-
nja nadzornega sveta: sprejme se predlaga-
na dokapitalizacija družbe.

6. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave na podlagi mne-

nja nadzornega sveta: spremeni se prvi in
drugi odstavek 1. člena statuta družbe tako,
da sedaj glasi:

Firma družbe je: Sintal Dolenjska d.d.,
družba za varovanje.

Skrajšana firma družbe je: Sintal Dolenj-
ska d.d.

7. Predčasen odpoklic člana nadzorne-
ga sveta in izvolitev nadomestnega člana
nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se predlagan odpoklic člana nadzorne-
ga sveta in imenovanje nadomestnega čla-
na nadzornega sveta.

8. Seznanitev skupščine o izvolitvi čla-
na nadzornega sveta, predstavnika delav-
cev.

Predlog sklepa nadzornega sveta: sprej-
me se informacijo o izvolitvi člana nadzorne-
ga sveta, predstavnika delavcev.

Gradivo za sejo skupščine bo na vpo-
gled delničarjem v prostorih družbe na Glav-
nem trgu 3 v Novem mestu, vsak delovni
dan med 7. in 14. uro.

Udeležba na skupščini
Delničarji morajo svojo udeležbo na

skupščini družbe prijaviti najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine vodji pisarne na sede-
žu uprave na Glavnem trgu 3 v Novem me-
stu, tel. 07/33-71-000.

Navodilo za glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepe delničarji sprejemajo z
navadno večino oddanih glasov. Spremem-
bo statuta delničarji in predčasno razrešitev
člana nadzornega sveta sprejemajo večino
najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala. Vsaka delnica ima en
glas.

Delničar lahko za glasovanje pisno poo-
blasti tretjo osebo.

Če bo tokratni sklic skupščine neuspe-
šen, bomo skupščino ponovili 26. 11. 2001
ob 15.30, na istem kraju.

Protekt Sintal d.d.
Novo mesto

Urban Dobovšek
v.d. predsednik uprave

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/2001 S-56565
To sodišče je s sklepom opr. št. St

5/2001 z dne 8. 10. 2001, stečajni posto-
pek nad dolžnikom Posredništvo Jac, Ja-
sminko Kambur, s.p., Kotlje 195, Ravne
na Koroškem, na podlagi I. odstavka 99.
člena ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 43-492/96 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, Izpostava Ravne na Koroškem.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 10. 2001

St 9/2001 S-56595
To sodišče je s sklepom opr. št. St

9/2001 z dne 8. 10. 2001, stečajni posto-
pek nad dolžnikom Risanje in izdelovanje
načrtov – Orešnik s.p., Tomšičeva ul. 37,
Slovenj Gradec, na podlagi I. odstavka 99.
člena ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 43-492/96 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, Izpostava Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 10. 2001

St 29/2001 S-56596
Začne se stečajni postopek zoper dol-

žnika Darja Žibert s.p., Prodajalna Baby,
Ozka ulica 4, Slovenj Gradec, matična št.
582493, šifra dejavnosti G 52487.

Odslej se firma dolžnika glasi: Darja Ži-
bert s.p., Prodajalna Baby, Ozka ulica 4 – v
stečaju, Slovenj Gradec.

Za stečajnega upravitelja se postavi mag.
Radovan Triplat, Kotlje 94, 2394 Kotlje.

I. narok za preizkus terjatev bo dne 23.
1. 2002 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča v Slovenj Gradcu.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva objave tega oklica. Vlogo morajo
poslati v dveh izvodih skupaj z dokazili o
utemeljenosti prijavljene terjatve in z naved-
bo žiro računa, ali drugega računa upnika.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do kate-
rega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
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pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na kate-
rega se nanaša njihova terjatev. Upniki mo-
rajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 10.
2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 10. 2001

St 59/91 S-56598
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Centrovod GPI p.o. – v stečaju, Le-
nart v Slovenskih goricah se v skladu s
149. členom ZPPSL zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2001

St 42/2001 S-56599
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom SKK, Trgovina in poslovne storitve
d.o.o., Grajska ul. 10, Slovenska Bisti-
ca, se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne
in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Po pravnomočnosti tega skelpa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2001

St 111/2000-20 S-56600
To sodišče je s sklepom opr. št. St

111/2000 z dne 8. 10. 2001 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad samostoj-
no podjetnico Slavico Paleka, s firmo
Izdelovanje pletenin in tekstila ter trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln, Slavica
Paleka s.p., Koroška cedsta 19, Mari-
bor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.Pritožbo je treba vložiti v dveh iz-
vodih pri tukajšnjem sodišču v Mariboru.

Okrožno sdoišče v Mariboru
dne 8. 10. 2001

St 41/2001-10 S-56601
To sodišče je s sklepom opravilna števil-

ka St 41/2001 dne 10. 10. 2001 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Intec MKD, kovinske konstrukcije d.o.o.,
Ljubljanska cesta 24/a, Kranj.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
1. Marjan Grašič s.p., Moše 15/a, Smle-

dnik,
2. Iskra SSD d.o.o. Kranj, Ljubljanska

24/a, Kranj,
3. Merkur d.d. Naklo, Cesta na Okroglo

7, Naklo,
4. MD Metalli d.o.o., Podraga 70, Pod-

nanos,
5. Franc Ovniček, Žlebe 43, Medvode.
Oklic o začetku postopka prisilne porav-

nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 10. 10. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 10. 2001

St 70/2001 S-56602
To sodišče je s sklepom St 70/2001

dne 8. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Fintron d.o.o. Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 6, matična številka:
5970792, šifra dejavnosti: 50.103.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
nja Praprotnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 12. 2001 ob 10. uri soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8.
10. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2001

St 251/2000 S-56603
To sodišče je s sklepom St 251/2000

dne 8. 10. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Beni Export – import Po-
djetje za opravljanje komercialnih po-
slov pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev na notranjih in zunanjih
trgih d.o.o., Vodnikovo naselje 37, Ljub-
ljana, matična številka 5515645.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ta-
njo Praprotnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 19. 12. 2001 ob 10.20 soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8.
10. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2001

St 127/2000 S-56604
To sodišče je s sklepom opr. št. St

127/2000 z dne 3. 10. 2001 stečajni po-
stopek zoper dolžnika ARBO d.o.o., Pod-
grajska cesta 15, Ljubljana - Polje usta-
vilo. Stečajni postopek se nadaljuje zoper
stečajno maso.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2001

St 3/99 S-56605
To sodišče je v skrajšanem stečajnem

postopku nad dolžnikom Primaj trgovina,
d.o.o., v stečaju, Sežana, Kettejeva 8,
matična številka 5766818, šifra dejavnosti
11002, ki ga zastopa stečajni upravitelj Zo-
ran Žagar iz Kopra, s sklepom z dne 5. 10.
2001 odločilo:

ustavi se nadaljnje unovčevanje razdeli-
tvene mase in se stečajni postopek zoper
stečajno maso dolžnika Primaj trgovina,
d.o.o., v stečaju, Sežana, Kettejeva 8, za-
ključi.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 2001

St 10/2001 S-56606
To sodišče na podlagi 1. odst. 101. čle-

na ZPPSL objavlja:
S sklepom St 10/2001 z dne 9. 10.

2001 je začelo stečajni postopek nad dol-
žnikom Agrotop, Podjetje za razvoj, pro-
izvodnjo in trgovino d.o.o., Brežice, Nad
Vrbino 7, matična številka 5388503, šifra
dejavnosti 11420.

Za stečajnega upravitelja je bil imenovan
Jožef Vukčevič, Gorjupova 11, Kostanjevica.

Upniki se pozivajo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh pisnih izvo-
dih v skladu s 137. členom ZPPSL v dveh
mesecih od dneva, ko je bil oklic o začetku
stečajnega postopka objavljen v Uradnem
listu RS.

Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 16. 1.
2002 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II
tukajšnjega sodišča v Krškem, CKŽ 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 9. 10. 2001.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 9. 10. 2001

St 1/2000 S-56679
Sklep stečajnega senata tega sodišča

opr. št. St 1/2000 z dne 8. 5. 2001, s
katerim se je začel stečajni postopek nad
dolžnikom Lela, Marinko Babič, s.p., Limi-
njanska 75, Portorož, se na podlagi sklepa
Višjega sodišča v Kopru, opr. št. I Cpg
292/2001 z dne 27. 9. 2001, razveljavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2001

St 38/2001 S-56680
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Cvetličarstvo in izdelovanje umet-
nega cvetja, Zorman Olga, s.p., Trg svo-
bode 25, Slovenska Bistrica, se v skladu
z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaklju-
či, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno
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maso, ne zadošča niti za stroške tega po-
stopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 10. 2001

St 10/2000 S-56682
S sklepom tega sodišča opr. št. St

10/2000 z dne 17. 9. 2001 je bila potrje-
na prisilna poravnava nad dolžnikom Bača,
Tovarna volnenih izdelkov, d.d., Podbr-
do 67, Podbrdo.

Terjatve upnikov so razvrščene v razrede:
– razred A – terjatve iz naslova obvezno-

sti do domačih in tujih dobaviteljev, premalo
izplačane plače in regres ter prispevki in
davki od premalo izplačanih plač in regresa
za leto 1999, predujmi od domačih in tujih
kupcev, bank, državnih institucij ter druge
terjatve, o katerih se vodijo spori, ki se po-
plačajo v višini 20% v enem letu z obrestmi
v višini TOM +0,5% od začetka prisilne po-
ravnave dalje, s pričetkom odplačevanja tri
mesece po potrditvi prisilne poravnave;

– razred B – terjatve iz naslova obvezno-
sti do domačih upnikov, ki se za svojo terja-
tev v celoti poplačajo v blagu iz zalog;

– razred C – terjatve iz naslova obvezno-
sti do domačih dobaviteljev, zavarovalnic,
premalo izplačanih plač in regresa za leto
1999 ter nebančnih kreditov, ki se popla-
čajo v višini 20% v enem letu z obrestmi v
višini TOM +0,5% in s pričetkom odplačila
tri mesece po potrditvi prisilne poravnave,
80% terjatve pa se spremeni v delež upni-
kov pri dolžniku;

– razred D – terjatve za obveznosti po
kratkoročnih bančnih kreditih, ki se popla-
čajo v višini 20% v enem letu z obrestmi v
višini TOM +0,5% in pričetkom odplačila tri
mesece po potrditvi prisilne poravnave, 80%
pa v blagu iz zalog;

– razred E – terjatve za obveznosti do
domačih dobaviteljev iz naslova DDV, ki se
poplačajo 100% v dveh letih z obrestmi v
višini TOM +0,5%, z začetkom odplačeva-
nja tri mesece po potrditvi prisilne poravna-
ve;

– razred F – terjatve za obveznosti, pri
katerih se položaj upnikov ne spremeni;

– razred G – terjatve za obveznosti do
ločitvenih upnikov in kjer se njihov položaj
ne spremeni;

– razred H – terjatve iz naslova zamu-
dnih obresti, ki so se natekle od neplačanih
davkov in prispevkov do dneva začetka po-
stopka prisilne poravnave, ki se odpustijo v
skladu z določilom tretjega odstavka 16.
člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij.

Prisilna poravnava učinkuje za vse terja-
tve upnikov, ki so nastale do dneva pričetka
postopka prisilne poravnave 19. 6. 2000.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso bi-
le prerekane z navedbo ugotovljenih in zma-
njšanih zneskov za poplačilo, je sestavni del
izreka sklepa o potrditvi prisilne poravnave.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udele-
žili postopka ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terja-
tve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
šajo upniki, ki so podali izjavo o vpisu novih

delnic in o prenosu terjatve, ki je predmet
stvarnega vložka na dolžnika, svoje terjatve
na dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis
povečanja osnovnega kapitala v sodni regi-
ster v skladu s sklepom dolžnika z dne 10.
7. 2001 (SV-310/2001) z novimi stvarnimi
vložki – terjatvami.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen 4. 10. 2001.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 10. 2001

St 90/2001 S-56802
To sodišče je s sklepom opr. št. St

90/2001 dne 12. 10. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad stečajnim dolžnikom Ma-
drigal d.o.o. Maribor, Sokolska 46.

Odslej firma glasi Madrigal d.o.o., So-
kolska 46 – v stečaju Maribor.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Go-
razd Zemljarič, univ. dipl. ek., zaposlen v
Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska 84, Ma-
ribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus tejratev bo dne 21. 1.
2002 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodi-
šča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 12. 10.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2001

St 9/2001 S-56803
Z dnem 12. 10. 2001 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Pomex, marke-
ting kovinske industrije Murska Sobota
d.o.o. – v likvidaciji, Murska Sobota, Le-
davsko naselje št. 16.

Za stečajnega upravitelja se postavi dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.

Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potre-
bno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva, objave tega oklica. S prijavo terjatve
morajo predložiti tudi dokazilo o plačani tak-
si, ki znaša 5% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar največ v vredno-
sti 2000 točk.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 1. 2002 ob 12. uri v razpravni dvora-
ni št. 12 tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 12. 10. 2001 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka, istočasno pa
se pošlje v objavo Uradnem listu RS. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in pre-
nehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem steča-
jnega dolžnika.

Okrožno sodišče v Muski Soboti
dne 12. 10. 2001

St 107/2001 S-56940
To sodišče je s sklepom z dne 15. 10.

2001 pod opr. št. St 107/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Metalka trgovina, d.d., Ljubljana, Dalma-
tinova 2, matična številka 5111153, šifra
dejavnosti G 52.120.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, pri-
javijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (15.
10. 2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Tomaž Čad, odvetnik iz Ljubljane.

V devetčlanski upniški odbor so imeno-
vani naslednji upniki:

– Merkur, d.d., Cesta na okroglo 7, Na-
klo,

– Iskra Ero, d.o.o., Savska Loka 2,
Kranj,

– Mariborska livarna Maribor, d.d., Ore-
ško nabrežje 9, Maribor,

– G-M&M, d.o.o., Brvavce 11, Grosu-
plje,

– Gorenje, d.d., Partizanska cesta 12,
Velenje,

– Kolpa, d.d., Rosalnice 5, Metlika,
– BTC, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
– LB Interfinanz, Zuerich, Švica,
– David Gregorin, Bratinova 16, Ljublja-

na, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 15. 10. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 10. 2001

St 13/95 S-56952
Stečajni senat razpisuje narok za prisilno

poravnavo stečajnega dolžnika Kmetijstvo
Črnci p.o. – v stečaju, Črnci št. 2, ki bo
dne 8. 11. 2001 ob 13.30 v razpravni dvo-
rani št. 9 tega sodišča.

Upniki stečajnega dolžnika, ki so vablje-
ni na narok, si lahko predlog načrta finan-
čne reorganizacije ogledajo v sobi št.
413/IV tega sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 10. 2001
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Izvršbe in zavarovanja

Z 01/00199 IZ-12351
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 01/00199 z dne 20. 9. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Posojilnice bank Zila
Avstrija, zoper dolžnika Radmilo in Alojza
Ludvik, Cesta Kozjanskega odreda 4, Što-
re, zaradi zavarovanja denarne terjatve upni-
ce do dolžnikov, v višini 245.000 ATS s
pogodbeno dogovorjenimi pripadki, z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank, po 251. členu ZIZ opra-
vilo rubež in popis nepremičnine, stanova-
nja št. 7/1, ki se nahaja v večstanovanjski
hiši v ul. Cesta Kozjanskega odreda 4, Što-
re, v izmeri 71,63 m2, katerega je lastnik
Radmila Ludvik do celote, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 21. 12. 1993.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 9. 2001

Z 20001/00187 IZ-12334
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00187, ki ga je dne 18. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. L2
in št. L4, v skupni izmeri 90,15 m2, v Dom-
žalah in stoji na parc. št. 3130/5, 3134,
3135 in 3136, vse k.o. Domžale, vpisane
pri vl. št. 1680, k.o. Domžale, ki je last
dolžnika in zastavnega dolžnika zastavna
pravica v korist upnice Banke Domžale d.d.,
Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 10,409.142
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 18. 9. 2001

Z 01/00055 IZ-12315
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 01/00055 tega so-
dišča z dne 13. 9. 2001 in rubežem oziro-
ma popisnem in cenilnem zapisniku iste opr.
št. in z istega dne, je bila na stanovanju št. 1
v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu
Adamičeva 41a, Grosuplje, v skupni izmeri
78,75 m2 – stavba vpisana v vl. št. 1357,
k.o. Grosuplje naselje, katero stanovanje je
last dolžnikov Furlan Nataše in Furlan Boš-
tjana, oba Stranska pot III/6, Grosuplje,
opravljen rubež in ustanovljena zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v znesku 2,384.340
SIT s pp, proti dolžniku Furlan Boštjanu in
za terjatev v znesku 1,815.660 SIT s pp,
proti dolžnici Furlan Nataši.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 14. 9. 2001

Z 01/00027 IZ-12316
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 01/00027 z dne
11. 9. 2001 in rubežem oziroma popisnem
in cenilnem zapisniku iste opr. št. in z istega
dne, je bila na stanovanju št. 5, v izmeri
61,53 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stan.

stavbe Šentvid pri Stični 59a, ki je last dol-
žnika Krese Andreja, Šentvid pri Stični 59a,
katera stavba stoji na parcelah št. 35/3 in
35/4, obe vpisani v vl. št. 527, k.o. Šen-
tvid, opravljen rubež in ustanovljena zastav-
na pravica v korist upnika Raiffeissenbank
St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg, Republika
Avstrija, za terjatev v znesku 380.000 ATS s
pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 14. 9. 2001

Z 162/2001 IZ-12329
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžni-
ka Dejana Gjurina, v višini 5,000.000 SIT s
pp, pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa opr. št. Sv 1586/2001 z
dne 23. 8. 2001, in sicer na stanovanju, ki
sestoji iz dveh sob, kuhinje, kopalnice in
WC, predsobe in kleti, vse v skupni izmeri
68 m2, stanovanje pa se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše na Cankarjevi cesti 8 v
Kamniku, ki stoji na parc. št. 144/2 k.o.
Mekinje, vpisani v vl. št. 346, k.o. Mekinje,
s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih delih in napravah stavbe in stavbi-
šču ter funkcionalnem zemljišču.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rube-
ža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 9. 2001

Z 155/2001 IZ-12330
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
zaradi zavarovanja denarne terjatve dolžni-
ka Matjaža Drčarja, v višini 7,965.000 SIT s
pp, pod pogoji iz neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, opr. št. Sv 1367/2001
z dne 17. 7. 2001, in sicer na dvosobnem
stanovanju z dvema kabinetoma št. 12, v
drugem nadstropju stanovanjskega bloka
CA 3, na naslovu Zikova ulica 1, Kamnik, v
izmeri 87,10 m2, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na skupnih delih, prostorih in
napravah ter stavbišču in funkcionalnem
zemljišču. Objekt se nahaja v naselju sose-
ske BS - 2, na Perovem v Kamniku, na
parceli št. 761/4, k.o. Kamnik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnica zastavno
in poplačilno pravico z dnem oprave rube-
ža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 17. 9. 2001

IN 59/2001 IZ-12990
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 59/2001 z dne
16. 7. 2001, je bilo dvosobno stanovanje
št. 15, v izmeri 56,05 m2, ki se nahaja v III.
nadstropju objekta Kovorska c. 21 v Tržiču,
ki stoji na parc. št. 226, k.o. Bistrica, ki še
ni vpisano v zemljiško knjigo, na naroku dne
24. 9. 2001 zarubljeno v korist upnika Cy-
cle Project, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca
58, Ljubljana, ki ga zastopa Matjaž Rihtar,
odvetnik v Ljubljani.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 9. 2001

Z 2001/00078 IZ-11723

Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zava-
rovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2001/00078, dne 31. 8. 2001 zarubilo
stanovanje št. 6, v izmeri 62,02 m2, v II.
nadstropju stanovanjske hiše Maistrova uli-
ca 16 v Litiji, ki stoji na parc. št. 127/32,
vpisani v vl. št. 560, k.o. Litija, last dolžnice
Sabine Čebela, Maistrova 16, Litija in poro-
ka ter plačnika Dragana Smiljanića, Mais-
trova 16, Litija, vsakega do ene polovice, v
korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 25.560
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan iz-
plačila kredita s pp, z obrestmi po obrestni
meri, ki je za čas enega leta od sklenitve
kreditne pogodbe, določena na podlagi 12-
mesečnega EURIBOR-ja +3,5% letno, kar
je ob sklenitvi pogodbe 7,78% letno in za-
padlostjo 31. 8. 2009.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 3. 9. 2001

Z 2001/00821 IZ-12312

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/00821, ki ga je dne 6. 9. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 7, v skupni izmeri
45 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na
naslovu Jarška 12, Ljubljana, ki je last za-
stavitelja, na podlagi darilne pogodbe z dne
15. 4. 2001, sklenjene z darovalko Marijo
Kek, Jarška 12, Ljubljana in zastaviteljem
kot obdarjencem. Marija Kek je stanovanje
pridobila na podlagi pravnomočnega sklepa
o dedovanju opr. št. I D 275/94 z dne
22. 4. 2001, po pokojnem Jožetu Keku, ki
je stanovanje pridobil na podlagi pogodbe
št. III-2/c-66/2-64 z dne 7. 7. 1964, za-
stavna pravica v korist upnika Volksbank
Ljudska banka d.d., Miklošičeva 30, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 25.565 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2001

Z 2001/01200 IZ-12335

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2001/01200, ki ga je dne 17. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 3, v II. nad-
stropju stanovanjske hiše na naslovu Rim-
ska 25a, Ljubljana, v izmeri 112,30 m2 in
obsega sledeče prostore: predsobo 10,80
m2, kopalnico 6,90 m2, kuhinjo 6,90 m2,
jedilnico 11,20 m2, dnevno sobo 30 m2,
hodnik 3 m2, spalnico 15 m2, kopalnico
3,70 m2, sobo 11 m2 in sobo 13,80 m2 ki je
last dolžnice in zastavitelja, vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 801-
3/98 z dne 27. 11. 1998, sklenjene s pro-
dajalcem RB Projekt d.o.o., Masarykova
17, Ljubljana, zastavna pravica v korist upni-
ce Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2001
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Z 2001/01066 IZ-12336
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01066, ki ga je dne 17. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na solastnem delu poslovne
stavbe na naslovu Cesta na Brdo 49 v Ljub-
ljani, v vzhodnem delu hale, v bruto površini
142,98 m2 (neto površina 136 m2), del pro-
storov, ki predstavljajo del objekta kot celo-
te, v deležu 13,31% od celotne površine
167,87 m2, to je 22,35 m2, torej v skupni
izmeri 158,31 m2 poslovne stavbe, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene s prodajalcem Estolast d.o.o.
Ljubljana in dolžnikom kot kupcem, zastav-
na pravica v korist upnice Slovenske investi-
cijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 80.000
DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2001

Z 2001/01276 IZ-12338
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01276, ki ga je dne 17. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, ki se na-
haja v pritličju stanovanjskega bloka v Ljub-
ljani, Kvedrova 4, stočejega na parc. št.
1264, k.o. Nove Jarše, ki je last dolžnika
Iztoka Podobnika, na podlagi pogodbe o
priznanju solastnega deleža med zakonce-
ma in izročilne pogodbe, sklenjene pri no-
tarki Nevenki Tory, pod št. SV 490/01 z
dne 20. 6. 2001, med Marjeto Podobnik,
Ivanom Podobnikom, Iztokom Podobnikom
in Mirjam Podobnik. Stanovanje meri sku-
pno 73,19 m2, pri čemer stanovanju pripa-
da tudi garaža št. 4 v stopnišču J-1 v izmeri
16,86 m2 in pravica uporabe skupnih pro-
storov stanovanjskga bloka, to je pralnice,
sušilnice, kolesarnice ter prostorov za
ozimnico, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 520.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2001

Z 2001/01100 IZ-12339
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01100, ki ga je dne 17. 9. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 13, v III. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Čr-
tomirova 18, v izmeri 67,37 m2, ki je last
zastavitelja, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 2/91, sklenjene dne 25. 6.
1991, s prodajalcem KTL Kartonažna p.o.,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika
Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 30.610 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2001

Z 2001/01243 IZ-12340
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01243 z dne 17. 9.
2001, je bilo dvosobno stanovanje tipa D1,
v I. nadstropju stanovanjske stavbe na na-
slovu Celovška c. 161, Ljubljana, v skupni
izmeri 56,47 m2, skupaj z ustreznim sola-

stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, stavba stoji na parc. št.
552/1, 553/1, 557/1, 557/3 in 557/10,
k.o. Zgornja Šiška, ki je zastavitelja, na pod-
lagi kupne pogodbe reg. št. 2115/63-65 z
dne 30. 6. 1965, sklenjene med prodajal-
cem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
občine Ljubljana–Šiška, Celovška 87, Ljub-
ljana in zastaviteljem, z dnem 17. 9. 2001
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljan-
ske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžni-
kov Primoža Franka in Valburge Franko v
znesku 7,687.000 SIT s pp in 2,313.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2001

Z 2000/02014 IZ-12352
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02014 z dne 18. 9. 2001,
je bil poslovni prostor lokal št. 10, v izmeri
50,36 m2, v palači E poslovno apartmajsko
stanovanjskega objekta št. 351-312/93-
07/PC-SS, v k.o. Tabor, s pravico soupo-
rabe funkcionalnega zemljišča ter skupnih
prostorov, naprav in sanitarij, ki služijo ob-
jektu kot celoti, ki je last dolžnika, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 109/99-L z
dne 27. 9. 1999, sklenjene med Energo-
plan gradbeno podjetje d.d. Ljubljana, Pod
hribom 55 kot prodajalcem in Branislavom
Franjičem, Kunaverjeva 14, Ljubljana kot
kupcem in, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina, z dnem 18. 9. 2001
zarubljen v korist upnice Banke Celje d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001

Z 2001/01062 IZ-12935
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01062 z dne 25. 9. 2001,
je bilo enosobno stanovanje št. 4, ki se
nahaja v pritličju stanovanjskega bloka v
Ljubljani, Adamičeva 17, v skupni izmeri
45,56 m2, s pripadajočim kletnim prosto-
rom št. 4 in pravico souporabe skupnih pro-
storov in naprav, ki služijo objektu kot celoti
ter pravico uporabe na ustreznem delu stav-
bišča in funkcionalnega zemljišča, ki je last
dolžnika ter poroka in plačnika, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 16. 5. 2001, med prodajal-
cema Strnad Andrejem in Jožefo-Margareto
iz Ljubljane ter dolžnikom in porokom in
plačnikom kot kupcema, z dnem 25. 9.
2001 zarubljeno v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 27.700 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2001

Z 2001/00789 IZ-12954
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00789 z dne 18. 9. 2001,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 1, v
dejanski izmeri 99,49 m2, upoštevaje re-

dukcijske faktorje pa 83,37 m2, h kateremu
pripada tudi izključna pravica uporabe fun-
kcionalnega zemljišča objekta v izmeri
104,18 m2 in solastninska pravica na pro-
storih, delih, objektih in napravah, ki služijo
objektu kot celoti kakor tudi delež stavbišča
in funkcionalnega zemljišča, ki služi objektu
za redno rabo, ki se nahaja v pritličju objek-
ta B3, orientacija VZJ, na naslovu Gaspari-
jeva 13, Ljubljana, stočejem na parc. št.
1/1, 1/2, 1/3 in 62/1, vse k.o. Poljansko
predmestje, shramba št. 1, v pritličju cit.
objekta v izmeri 4,30 m2 in parkirno mesto
št. 30, v garažnem delu objekta, ki so last
zastavitelja, na podlagi prodajne pogodbe
št. 9964000144, sklenjene dne 30. 6.
1999 s prodajalcem IMOS, Investicijske
gradnje d.d. Ljubljana, Dunajska c. 56 ter
zastaviteljem kot kupcem, z dnem 18. 9.
2001 zarubljeno v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Wolfova 1,
za zavarovanje denarne terjatve v  višini
40.820 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na
dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2001

Z 2001/01503 IZ-12987
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01503 z dne 2. 10. 2001,
je bil poslovni prostor v I. nadstropju trgov-
sko-poslovnega objekta v Štepanjskem na-
selju v Ljubljani, označen s črko E, v izmeri
41,90 m2, ki je last dolžnice na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 150002104 z
dne 19. 11. 1990 in aneksa št. 1 k tej
pogodbi z dne 20. 9. 1991, sklenjene med
dolžnico kot kupcem in SGP Gorica p.o.
kot prodajalcem, z dnem 2. 10. 2001 za-
rubljen v korist upnice Zveze bank, registri-
rana zadruga z omejenim jamstvom, Bank
und Revisionsverband reg. GmbH, Paulit-
schgasse 5-7, Celovec, Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
102.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2001

Z 2001/00403 IZ-12309
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 283/2001 z dne 11. 4. 2001, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00403 z dne 3. 7. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, trisobnega stanovanja št. 74, v
izmeri 78,97 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom – shrambo, v VIII. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Trg Dušana
Kvedra 9, ki stoji na parcelah št. 1847,
1849, 1760, 1759, 1758, 1753, 1761,
1756, 1754, 1752 in 1751, vse k.o. Spod-
nje Radvanje, ki je v lasti dolžnika – zastavi-
telja Andreja Ivanuše, kar je razvidno iz ori-
ginalne prodajne pogodbe z dne 22. 3.
2001, v korist upnice Probanke, d.d., Go-
sposka 23, Maribor, v zavarovanje denarne
terjatve upnika v višini 10,635.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2001
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Z 2001/00626 IZ-12323
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00626 z dne
19. 7. 2001, je bila ustanovljena na stano-
vanju – poslovnem prostoru št. 1, z atrijem,
v velikosti 43,40 m2, na Trgu Dušana Kve-
dra 8, Maribor, ki stoji na parceli št.
1753/7, pripisani pri vl. št. 57, k.o. Sp.
Radvanje, zastavna pravica v korist upnice
Poštne banke Slovenije, d.d., Ul. Vita Kraig-
herja 5, Maribor, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 18,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 7. 2001

Z 2001/00567 IZ-12324
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00567 z dne
13. 9. 2001, je bila ustanovljena na dvoso-
bnem stanovanju št. 26, v izmeri 64,02 m2,
v II. nadstropju stanovanjske hiše na Bor-
štnikovi ulici 5, Maribor, zgrajeni na parc.
št. 1147/11, k.o. Spodnje Radvanje, ki ga
je zastavitelj pridobil na podlagi prodajne
pogodbe z dne 15. 3. 1999, sklenjene med
njim kot kupcem in prodajalcema Zavec Da-
nilom in Razboršek Dragico, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor, Stross-
mayerjeva 26, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2001

Z 2001/00429 IZ-12325
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00429 z dne
13. 9. 2001, je bila ustanovljena na štiriso-
bnem stanovanju Lamela A, s teraso št. 403,
v velikosti 106,49 m2 in 12,60 m2, s kletno
shrambo S-A-403, v IV., V. nadstropju Po-
slovno stanovanjskega objekta Dravske te-
rase, k.o. Koroška vrata, ki je v lasti Fundak
Željka in Milene, vsakega do 1/2 celote, na
podlagi originalne prodajne pogodbe št.
7/99 – 5/2000 z dne 31. 12. 1999, za-
stavna pravica v korist upnice Krekove ban-
ke, d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Mari-
bor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2001

In 01/00078 IZ-12349
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. In 01/00078 z
dne 6. 6. 2001, je bilo v izvršilni zadevi
upnika Raiffeisenbank Leibnitz Avstrija, ki
ga zastopa odv. Breda Senčar-Laljak iz Ma-
ribora, proti dolžnikoma Marjanu in Cvetki
Čučko, oba stan. Slovenska 38/a, Maribor,
zaradi izterjave denarne terjatve v znesku
5,705.233,40 SIT s pp., zarubljeno dne
14. 9. 2001,

– trisobno stanovanje št. 10, v mansardi
večstanovanjske hiše v Mariboru, Sloven-
ska ul. 38/a, ki stoji na parc. št. 1474/2,
k.o. Maribor – grad, katerega lastnika sta
dolžnika Marjan in Cvetka Čučko, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe o prodaji stano-
vanja št. 89/93 z dne 29. 3. 1993 in

– prostor v pritličju objekta Jurčičeva ul.
7 v Mariboru, v izmeri 30,70 m2, s pripada-

jočim sorazmernim delom kot solastništvo
skupnih prostorov, s sanitarijami v pritličju
objekta, vl. št. 38, parc. št. 1690, k.o. Ma-
ribor – grad, katerega izključna lastnika sta
dolžnika Marjan in Cvetka Čučko, na podla-
gi kupne pogodbe z dne 5. 6. 1997,

v korist upnika Raiffeisenbank Leibnitz
Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2001

Z 2001/00747 IZ-12958
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Miloša Lešnika iz Lenarta, opr. št.
SV 395/2001 z dne 30. 8. 2001, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00747
z dne 20. 9. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanja št. 7, v tretjem nadstropju stano-
vanjske zgradbe v Mariboru, Cafova 6, sto-
ječega na parceli 1100/1, k.o. Maribor-
Grad, v skupni izmeri 79,90 m2, in sicer
stanovanjskih prostorov v izmeri 73,80 m2

ter drugih prostorov v izmeri 6,10 m2, s
pravico souporabe skupnih delov in funkci-
onalnega zemljišča, katerega lastnica je Mi-
ra Flisar, na podlagi prodajne pogodbe št.
1319/19 z dne 21. 12. 1991 in aneksa k
tej pogodbi z dne 20. 6. 2001, v korist
upnice Zveze bank, registrirana zadruga z
omejenim jamstvom – Bank und Revision-
sverband, registrierte Genossenschaft mit
beschrankter Haftung, s sedežem v Avstriji,
Klagenfurt, Paulitschgasse 5-7, v višini
51.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 2001

Z 2001/00609 IZ-12960
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 966/2001 z dne 4. 7. 2001, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00609
z dne 19. 9. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega dvosobno stanovanje z oznako
S3.3.04, v izmeri 53,15 m2, v III. nadstro-
pju, s pripadajočo kletno shrambo z oznako
74, v velikosti 2,63 m2, v drugi podzemni
kletni etaži ter parkirnim mestom z oznako
GO71, v prvi podzemni etaži objekta, s so-
lastninsko pravico na skupnih prostorih, de-
lih in napravah objekta in na zemljišču na
katerem objekt stoji ter funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjskoposlovnega objekta Bet-
navska 3 v Mariboru, na območju med uli-
cami Gorkega na zahodu, Betnavske na
vzhodu in Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na
parc. št. 837, 836, 835, 832, 822/2,
825/2, 824/2, 827/2, vse k.o. Maribor
Tabor, ki je last dolžnika Mihaela Zagrajška,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
1. 6. 2001, sklenjene med KBM Invest, dru-
žbo za investiranje v nepremičnine, d.o.o.,
kot prodajalcem in dolžnikom kot kupcem,
v korist upnice Nove kreditne banke Mari-
bor, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
6,054.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2001

Z 2001/00647 IZ-12978
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 630/2001 z dne 18. 7. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00647 z dne 25. 9. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, štirisobnega stanovanja s kabi-
netom št. 16, v izmeri 153,38 m2, v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše v Maribo-
ru, Razlagova 7, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah ter fun-
kcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št.
934, ki je pripisana pri vl. št. 553, k.o.
Maribor-Grad, ki je last zastaviteljev, vsa-
kega do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 125-LV/MW z dne 7. 3. 1994, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Nove
kreditne banke Maribor, d.d., Vita Kraig-
herja 4, Maribor, v višini 3,300.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2001

Z 74/2001 IZ-12354
Na podlagi sklepa opr. št. Z 74/2001,

ki ga je dne 7. 9. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na stanovanju v stanovanjsko poslovnem
objektu v Mirnu, stoječem na parc. št.
951/1, 951/2, 958/3, 958/4, 958/5 in
639/3, k.o. Miren, stanovanje z oznako
M-13-2SK v mansardi – jedro A v izmeri
58,19 m2, balkon v izmeri 3,6 m2, s pripa-
dajočo shrambo v izmeri 1,44 m2, v sku-
pni izmeri 63,23 m2, s pravico souporabe
funkcionalnega zemljišča ter skupnih po-
vršin, prostorov in naprav, ki služijo ob-
jektu kot celoti, ki ga je zastavitelj pridobil
s kupoprodajno pogodbo z dne 20. 5.
1999, od prodajalca Fininvest d.o.o., No-
va Gorica, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Vipa d.d. Nova Gorica, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2001

Z 01/00189 IZ-12320
Na podlagi neposredno izvršljivega no-

tarskega zapisa, opr. št. SV 1030/01 z
dne 6. 7. 2001, zaradi zavarovanja upni-
kove denarne terjatve z zastavno pravico
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, se v korist upnika Volksbank - Ljud-
ska banka d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana,
zarubi enoinpolsobno stanovanje št. 4, ki
se nahaja v pritličju stavbe na naslovu Ra-
govska 6, Novo mesto, stoječe na parc.
št. 215, k.o. Kandija, v skupni izmeri
45,40 m2, stanovanjskih in pomožnih pro-
storov, določenih v skladu z metodologijo
o ugotavljanju vrednosti stanovanj ter sora-
zmernega dela skupnih prostorov in na-
prav ter funkcionalnega zemljišča, last dol-
žnika in zastavitelja Asima Smlatića, roj.
18. 9. 1958, Novo mesto, Ragovska 6, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 98 z
dne 7. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem
GIP Pionir Novo mesto, Kettejev drevored
37 in overjene pri Temeljnem sodišču v
Novem mestu, dne 2. 6. 1993 in aneksa h
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kupoprodajni pogodbi z dne 23. 12. 1996,
sklenjenega s prodajalcem GIP Pionir, p.o.
v stečaju, Novo mesto, Kočevarjeva 1,
overjenega pri notarki Marti Malič iz Nove-
ga mesta, dne 23. 12. 1996, št. OV-
2874/96.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 9. 2001

Z 93/2001 IZ-12321
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Na-
de Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV
2016/2001 z dne 11. 7. 2001, zaradi
zavarovanja upnikove (Banka Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana) denarne terjatve z zastavno pra-
vico na nepremičnini v lasti zastavitelja, za-
rubi poslovni prostor št. L 1.07, v izmeri
27,10 m2, v 1. nadstropju objekta B2, sto-
ječ na parc. št. 5533/1 k.o. Portorož, pri-
dobljen na podlagi prodajne pogodbe št.
114/99 z dne 12. 9. 1999, sklenjene z
GIP Stavbenik d.d., Koper kot prodajal-
cem in zastavnim dolžnikom VBS d.o.o.,
Obala 125, Portorož, kot kupcem.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 9. 2001

Z 19/2000 IZ-12308
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem

sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarja Andreja Šoemna
iz Ptuja, opr. št. SV 17/2000 z dne 11. 1.
2000, v izvršilni zadevi predlagateljev, upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
Podružnica Ptuj, Ptuj, Prešernova ul. št. 6,
ki jo zastopa Ida Poglšek iz Slovenske Bis-
trice in dolžnik, ki je hkrati zastavitelj Chip-
tronic-Reha Center d.o.o. Jadranska 17,
Ptuj, ki ga zastopa direktor Jožef Kovačec,
ki je hkrati zastavitelj, v postopku za zavaro-
vanje denarne terjatve z zastavno pravico na
premičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 27. 1. 2000 sklenilo:

na podlagi navedenega notarskega zapi-
sa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
Podružnica Ptuj, Prešernova ul. št. 6, Ptuj,
do dolžnika Chiptronic-Reha Center d.o.o.
Jandranska ul. št. 17, Ptuj, v višini
5,000.000 SIT s pp, po kreditni pogodbi za
investicije, sklenjene med upnikom in dol-
žnikom št. 150-443/99 GŽ z dne 10. 2.
1999 in pogodbi o zastavi nepremičnin št.
150-2/2000-IP z dne 7. 1. 2000, dovoli in
odreja popis stvari v korist upnice, ki so last
dolžnika, in sicer:

– stanovanje št. 4, v skupni izmeri
33,48 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na
naslovu Ul. 5. prekomorske 12, Ptuj, ki stoji
na parc. št. 566/17, pripisane k vl. št. 614,
k.o. Krčevina pri Ptuju, katerih lastnik je
zastavitelj Jožef Kovačec, roj. 16. 2. 1956,
stanujoč Ul. 5. prekomorske 12, Ptuj, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja, sklenjene med Občino Ptuj kot
prodajalko in zastaviteljem Jožefom Kova-
čecem kot kupcem, št. 362-472/93-14-
KJ z dne 27. 10. 1993 in

– kombinirano vozilo znamke Volkswa-
gen, tip Transporter 2.5 TDI, št. šasije

WV2ZZZ70ZYH008704, št. motorja TIPA-
UF, reg. št. MB 80-33U, katerega lastnik je
dolžnik Chiptronic-Reha Center d.o.o.

S popisom pridobi upnica zastavno pra-
vico na navedenih stvareh in pravico pre-
povedi odtujitve in obremenitve v njeno ko-
rist.

Upravni enoti Ptuj se naroča, da opravi
zaznambo rubeža, prepovedi odtujitve obre-
menitve in drugačnega razpolaganja na za-
stavljenem navedenem vozilu, v evidenci
motornih vozil in na prometnem dovoljenju
vozila.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 6. 2001

In 2001/00050 IZ-12307
Na podlagi pravnomočnega izvršilnega

sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj Grad-
cu, opr. št. I 1995/00095, se opravi v ko-
rist upnika Antona Plazla, Ribnica na Pohor-
ju 63, Ribnica na Pohorju in v breme dolžni-
ce Marije Plazl, Josipdol 47/b, Ribnica na
Pohorju, rubež s popisom nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvoso-
bnega stanovanja št. 11, last Marije Plazl,
ležečega v pritličju stanovanje hiše v Josip-
dolu 47/B, v skupni izmeri 62 m2, pridob-
ljenega na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 26. 6. 2000, sklenjene med prodajal-
cem Božidarjem Laznikom, Ribnica na Po-
horju 31 e, Ribnica na Pohorju in kupcem
Marijo Plazl, Josipdol 47/B, Ribnica na Po-
horju.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 9. 2001

In 11/2000 IZ-12313
Na podlagi sklepa opr. št. In 11/2000

z dne 9. 3. 2000, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje na
naslovu Trg svobode 1, Trbovlje, v 1. nad-
stropju stanovanje št. 1, v izmeri 47,83
m2, v lasti dolžnika Justina Čerka, Trg svo-
bode 1, Trbovlje, do 4/6, dne 13. 7. 2001
zarubljeno v korist upnika Trgovsko podje-
tje Potrošnja Zagorje, Kidričeva 1, Zagorje
ob Savi, zaradi izterjave 544.715,10 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 31. 8. 2001

Z 2001/00083 IZ-10420
Na podlagi sklepa opr. št. Z 01/00083,

ki ga je dne 4. 7. 2001 izdalo Okrajno
sodišče na Vrhniki, je bila ustanovljena za-
stavna pravica na nepremičninah zastavite-
lja, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, t.j. lokal
305/1, 305/2 – (K+P+N): 1326,39 m2.
Splošni opis lokacije objektov v OIC Loga-
tec, Sektor 2 in Tehnični opis objektov s
komercialno skico in specifikacijo površine,
so priloženi kupoprodajni pogodbi in so njen
sestavni del. Objekt je sestavljen iz treh enot
kot celota ter leži na parc. št. 903/2,
1560/1, 1560/6 in 1572/2, k.o. Dolenji
Logatec, ki je last dolžnika - zastavitelja Kroj,
izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Tržaška
cesta 118, Ljubljana, v korist upnice Aban-
ke d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
35,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 13. 8. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 83/2001 SR-12384
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni

sodnici-svetnici Darinki Plevnik v izvršilni za-
devi tožeče stranke Branka Kobetiča, Dole-
nji Suhor pri Vinici, Vinica, ki ga zastopa
pooblaščenec, odvetnik Jože Vardjan iz Čr-
nomlja, proti toženima strankama Nadi Žar-
kovič, Blatnik pri Črnomlju 2, Črnomelj in
Ivanu Stublerju, nazadnje znano bivališče
Suhor št. 13, Vinica, zaradi priznanja la-
stninske pravice in izstavitve z.k. listine, pcto
200.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, dne 11. 9. 2001 po-
stavlja začasnega zastopnika Ivanu Stubler-
ju, iz Suhorja št. 13, Vinica, sedaj neznane-
ga bivališča.

Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik -
odvetnik Anton Zajc iz Črnomlja, Ulica 21.
oktobra 19/a.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
toženo stranko Ivana Stublerja iz Suhorja št.
13, Vinica, vse do takrat, dokler le-ta ali nje-
gov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodi-
ščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 9. 2001

I 98/00413 SR-12393
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnice Komunale Trbovlje d.o.o., Sa-
vinjska cesta 11a, Trbovlje, ki jo zastopa
odv. Sašo Ostrožnik iz Trbovelj, proti dol-
žnici Zlati Mlakar, Šuštarjeva kolonija 26,
Trbovlje, zaradi izterjave 99.097,90 SIT s
pp sklenilo:

dolžnici Zlati Mlakar, Šuštarjeva kolonija
26, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku
postavi začasno zastopnico Stašo Lepej, od-
vetnico v Zagorju, Cesta zmage 7.

O postavitvi začasne zastopnice se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
vse dotlej, dokler Center za socialno delo ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 11. 9. 2001

Amortizacije

N 58/2001 AM-13003
Na predlog Ilič Ilija, Vrunčeva 25/d, Ce-

lje, je bil pri tukajšnem sodišču uveden po-
stopek za razveljavitev vrednostnih listin, to
je 2 začasnic št. 0000141 z dne 15. 9.
1995, za 106 delnic nominalne vrednosti
za vsako 1.000 SIT, v skupni vrednosti
106.000 SIT ter št. 0000141/B z dne
15. 3. 1996 za 299 delnic nominalne vre-
dnosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
299.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 13. 9. 2001
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Oklici dedičem

D 191/97 OD-12996
V zapuščinski zadevi po pok. Alojzu Go-

rencu, sinu Antona roj. 16. 6. 1932, nazad-
nje stanujočem Albrechtstr. 4, 7140 Lud-
wigsburg, ZR Nemčija in umrlemu 4. 8.
1994 v Ludwigsburgu, bi prišla v poštev za
dedovanje na podlagi zakona tudi zapustni-
kov zakonec Fadila Gorenc, neznanega pre-
bivališča v tujini.

Sodišče poziva dedinjo neznanega na-
slova, da se v roku enega leta po objavi
tega oklica prijavi sodišču kot dedinja, ker
bo po preteku enoletnega roka od objave
tega oklica sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi izjave postavljene za-
časne zastopnice odv. Judite Zelič, Boro-
vec 16, Trzin in podatkov, ki se nahajajo v
zapuščinskem spisu.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 1. 10. 2001

D 109/2000 OD-12388
Pri tukajšnjem sodišču tečejo zapuščin-

ski postopki po pok. Juliju Modrijančiču,
roj. 12. 8. 1931, ki je umrl 25. 9. 1956, iz
Sedla št. 33, Ludviku Modrijančiču, roj.
15. 8. 1934, ki je umrl 27. 5. 1957, iz
Sedla št. 33 in Ani Dinulović, roj. Modrijan-
čič, roj. 21. 7. 1932, iz Sedla št. 33, na-
zadnje neznanega bivališča na Švedskem in
postopek izdaje dodatnega sklepa o dedo-
vanju po pok. Alojzu Slavku Modrijančiču,
roj. 29. 10. 1944, ki je umrl 22. 4. 1982, iz
Sedla št. 33.

Vsi navedeni postopki so bili združeni v
skupno obravnavanje. V vseh postopkih so
zakoniti dediči tudi otroci oziroma vnuki Ane
Dinulović, ki je bila razglašena za mrtvo z
dnem 31. 12. 1996, in sicer sin Dragoslav,
roj. 1964, neznanega bivališča v ZRJ, vnu-
kinja in hči pokojnega sina Veroljuba, roj.
1963, bivajoča v ZDA, drugih podatkov ni
ter vnukinji - hčeri pok. hčere zapusnice
Rozalije Dinulović, por. Grozdanovič, roj.
1960, nazadnje bivajoča Negotin, ZRJ, za
kateri tudi ni nobenih drugih podatkov.

Zato jih sodišče s tem oklicem poziva,
da se v roku enega leta od objave tega
oklica zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.

Dediču Dragoslavu Dinuloviću je bila po-
stavljena skrbnica Tanja Kenda, Na hribih
1, Tolmin.

Po preteku enoletnega roka, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in podatkov, s
katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 9. 2001

Oklici pogrešanih

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 80 z dne 12. 10.
2001, stran 6237, PO-12391, se v oklicu
pogrešanih datum rojstva Titan Janosa pra-
vilno glasi:  2. 10. 1911.

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

KRŠKO

Rg-4740
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 2000/00006 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO PO-
DJETJE POSAVJE SEVNICA d.d., vpisa-
nem pod vložno št. 1/00497/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5064627
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Žibret Branko, Štihova 12, 1000
Ljubljana, razrešitev: 2. 1. 2000, zastopa
brez omejitev, kot vršilec dolžnosti direktor-
ja; direktor Musar Branko, Marof 31, 8250
Brežice, imenovanje: 3. 1. 2000, zastopa
brez omejitev.

Izbrisi

LJUBLJANA

Rg-2966
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom Srg št. 1998/04505 z dne 13. 2.
2001 pod št. vložka 1/10199/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z na-
slednjimi podatki:

Matična številka: 1191357
Firma: HBS Trgovina in gostinstvo,

d.o.o., Ljubljana, Grošljeva 2
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grošljeva 2, 1000 Ljubljana

N 10/2001 PO-12390
Pri tukajšnem sodišču je v teku neprav-

dni postopek za razglasitev za mrtvega po-
grešanega Aloisa Norberta Stefana Langer-
ja, roj. 26. 12. 1886 v Radljah, nazadnje
stan. v Radljah ob Dravi.

Imenovani je pogrešan od začetka maja
1945, ko je bil odveden s strani partizanov,
po nekaj dneh pa premeščen v zapore ta-
kratnega sodišča v Mariboru.

V skladu s 85. členom Zakona o neprav-
dnem postopku pogrešanega pozivamo, da
se oglasi, vsi drugi, ki kaj vedo o njegovem
življenju pa naj se javijo Okrajnemu sodišču
v Slovenj Gradcu, skrbnici, Centru za soci-
alno delo Radlje ob Dravi, predlagatelju ozi-
roma njegovemu pooblaščencu, v roku treh
mesecev po objavi oglasa, ker bo sicer so-
dišče po poteku tega roka pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 9. 2001

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju

družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz sodnega re-
gistra v izreku sklepa navedeno gospodar-
sko družbo. V skladu z določilom drugega
odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu
družbe vsebuje tudi imena in naslove dru-
žbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe.

Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 1459/2001 Rg-10463
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev - družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo Cegit, Gradbeništvo, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Celje, Malgajeva
2/a, ki jo zastopa odvetnik Mitja Grčar iz
Celja, za vpis prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku sklenilo objaviti sklep:

družba Cegit, Gradbeništvo, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Celje, Malgajeva
2/a, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Pa-
vlin Tomaža, Cesta na Dobrovo 33, Celje in
Pavlin Mitja, Na Okopih 13, Celje, ki pre-
vzameta obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med dru-
žbenika po sklepu družbenikov.

Sklep sta sprejela družbenika dne 2. 7.
2001.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 8. 2001

KOPER

Srg 552/2001 Rg-6463
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Propaganda, podjetje za pro-

pagandne in sejemske storitve, d.o.o.,
Cesta Marežganskega upora 4, 6000
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/525/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenika z dne
6. 9. 2000.

Družbenica Anita Pirker iz Izole, Ulica
Istrskega odreda 2, izjavlja, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanoviteljico.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2001

Srg 1565/2001 Rg-12372
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba F6, proizvodnja in trgovina,

d.o.o., Južna cesta 5, Izola, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/5328/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine družbe z dne 25. 5. 2001.

Družbenika, anonimna družba (delniška
družba) Fedon International S.A., s sede-
žem v L-1219, Luxemburg, 17, ulica Beau-
mont in Italo Fedon iz Italije, Pieve di Cado-
re, Via degli Alpini 58, izjavljata, da so po-
plačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika sora-
zmerno z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 9. 2001

KRŠKO

Srg 399/2001 Rg-12374
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
dlog predlagatelja Arena, šport in moda Sev-
nica d.o.o., Prešernova 4, Sevnica, za pre-
nehanje po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe Arena, šport in mo-
da Sevnica d.o.o., Prešernova 4, Sevnica,
objavlja sklep:

družba Arena, šport in moda Sevnica
d.o.o., Prešernova 4, Sevnica, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 28. 8. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Lisca Trade, trgovina in
storitve Sevnica d.o.o., Prešernova 4, Sev-
nica, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
viteljico Lisca Trade, trgovina in storitve Sev-
nica d.o.o., Prešernova 4, Sevnica.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena Zakona o gospo-
darskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

LJUBLJANA

Srg 9728/2001 Rg-13011
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

Štepic Bena, Mekinje 15/a, Ivančna Gori-
ca, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Korekt, agencija in trgovina, d.o.o.,
Zgornja Draga 4/a, Višnja Gora, objavlja
sklep:

družba Korekt, agencija in trgovina,
d.o.o., Zgornja Draga 4/a, Višnja Gora,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupšične z dne 29. 5. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z zaposlenimi de-
lavci.

Ustanovitelja sta Štepic Beno, Mekinje
15/a, Ivančna Gorica in Štepic Liljana, Zgor-
nja Draga 4/a, Višnja Gora, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Štepic Bena.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2001

Srg 14836/2001 Rg-13013
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

Hydro Slovenija, d.o.o., Cankarjeva 3, Ljub-
ljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra dru-
žbe Hydro Slovenija, d.o.o., Cankarjeva 3,
Ljubljana, objavlja sklep:

Hydro Slovenija, d.o.o., Cankarjeva
3, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 1. 8.
2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Hydri Central Europe B.V.,
Maassluisseedijk 103, Vlaardingen, Nizo-
zemska, z ustanovitvenim kapitalom
450,026.538,88 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na Hydri Central Europe B.V.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2001

Srg 11754/2001 Rg-11768
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče, na predlog VESSNA, Jevremovič
Vesna in ostali, d.n.o., Ljubljana, Trg pre-

komorskih brigad 5, Ljubljana, za prene-
hanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe VESSNA,
Jevremovič Vesna in ostali, d.n.o., Ljublja-
na, Trg prekomorskih brigad 5, Ljubljana,
objavlja sklep:

VESSNA, Jevremovič Vesna in ostali,
d.n.o., Ljubljana, Trg prekomorskih bri-
gad 5, Ljubljana, reg. št. vl. 1/10487/00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 8. 8. 2001.

Vse obveznosti družbe so poplačane ter
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanoviteljici in družbenici sta Jevre-
movič Vesna in Jevremovič Bosiljka, obe
stanujoči Trg prekomorskih brigad 5, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila vseh more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na Jevremovič Vesno in Jevremovič Bosi-
ljko, in sicer v sorazmerju z višino njunih
kapitalskih deležev.

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 4. 9. 2001

MARIBOR

Srg 2832/2001 Rg-13008
Družba Opinion, storitve, proizvodnja,

trgovina, posredništvo, d.o.o., Maribor,
Tavčarjeva ulica 13, reg. št. vl. 1/2137-00,
katere družbenica je Lebe Sergeja, Tavčarje-
va 13, Maribor, po sklepu družbenice družbe
z dne 31. 8. 2001, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Lebe Ser-
geja.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 9. 2001

MURSKA SOBOTA

Srg 2001/00260 Rg-12369
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Contal Javernik & CO, Podje-

tje za elektroniko, finance in računovod-
stvo, Videm ob Ščavnici d.n.o., Videm
14a, vpisana v sodni register tukajšnjega
sodišča vl. št. 1/02008/00, preneha po
skrajšanem postopku ZGD, po sklepu z dne
1. 3. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
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Branko Javernik in Damjan Javernik, oba
Videm 14a, kot družbenika prevzemata ob-
veznost plačila vseh morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenika v skladu z njunima poslovni-
ma deležema.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 9. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Božič Liljana, Ulica IX. korpusa 16, Izola -
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
017656/2358/01-27/1995 in obrtno do-
voljenje, izdana dne 7. 7. 1995 in 6. 7.
1995. gno-69515

Brezak Stjepan s.p., dimnikarstvo, Ulica
Kozjanskega odreda 9, Rogaška Slatina, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
042614/0100/00-64/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnu-69751

Domino Krško d.o.o., Dolenja vas 40,
Krško, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
040524/1019/00-29/1995 in reprezenta-
tivno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnb-69699

Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, Novo mesto, obrtno dovolje-
nje, št. 042877/2635/00-48/1995, izda-
no dne 6. 3. 1995, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnt-69477

Gregorc Marjan s.p., Ulica Vide Pregar-
čeve 35, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
036476/1998/00-36/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gnd-69693

Juračič Erika, Petišovska ulica 44, Len-
dava - Lendva, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 013833/0243/00-32/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995. gnj-69716

Krvina Mojca, Ižanska cesta 209, Ljublja-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
072293/2033/01-35/2000, izdana dne 4.
5. 2000. gni-69638

Lampe Boris, Počehova 14/c, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3181/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnu-69926

Licul Romano, Kogojeva 10, Portorož -
Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
400122/94, izdan dne 15. 9. 1994.
gnu-69601

Medvešček Edita Marija s.p., dejavnost
astrologov - vedeževanje, Ulica Bratov Roz-
manov 4, Ljubljana, priglasitveni list, opravi-
lna št. 26-2534/99, mat. št. 1302116, iz-
dan dne 10. 12. 1999. gnh-69789

Mlakar Majda, Cesta OF 4, Cerkno, obrt-
no dovoljenje, št. 032487/0770/00-21-
1995, izdano dne 6. 3. 1995. gnk-69686

Pavlič Slavko, Vilharjeva 10, Postojna, pri-
glasitveni list, opravilna št. 41-595/94, mat.
št. 5601950. gnh-69514

Peric Boris, Cankarjeva ulica 8, Trzin, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06-2071/97, ma-
tična št. 106-3049, izdan dne 15. 3. 1997.
gne-70067

Plevčak Anton, Gabrovec 4/a, Podplat,
priglasitveni list, opravilna št. 54-376/94, iz-
dan dne 9. 6. 1994. gnz-69921

Pograjc Igor s.p.- Stavbno kleparstvo in
krovstvo, Gabrje 57, Dobrova, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 029402, izdana dne
25. 2. 1998. gnh-69989

Polajžer Daniel s.p., Cirkulane 53/a, Cir-
kulane, obrtno dovoljenje, št. 04 6040, izda-
no dne 6. 3. 1995. gni-69767

Purkart Tomislav, Dunajska cesta 33, Lju-
bljana, priglasitveni list, opravilna št. 25-
0792/96, izdan dne 14. 10. 1996, 1. 12.
1997 in 2. 8. 1999. gnm-69534

Ređepi Miđžait, Smareglijeva 7, Izola -
Isola, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
015727/0053/00-23/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnx-70123

Savić Božidar, Celovška cesta 144, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-
0011/96, matična št. 5655329, izdan dne
17. 1. 1996. gni-70088

Slapnik Primož s.p., Motnik 40, Motnik,
obrtno dovoljenje, št. 053139/1351/01-
25/1996, izdano dne 14. 11. 1996.
gng-69465

Šerbak Alojz, Cesta na Bellewue 1, Ro-
gaška Slatina, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 042646/0137/00-64/1995.
gnx-70023

Živič Vladimir, Žigonova ulica 15, Ljub-
ljana, obrtno dovoljenje, št.
032714/0364/00-37/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gne-69992

Žunić Miroslav s.p., Cven 56, Ljutomer,
obrtno dovoljenje, št. 057639/0737/01-
39/1996 in odločbo o izpolnjevanju pogo-
jev, izdano dne 8. 11. 1996. gny-69672

Potne listine

Aupič Neja, Mahovnik 75, Kočevje, potni
list, št. BA 835318, izdala UE Kočevje.
gnt-69527

Bandelj Mirko, Ul. bratov Učakar 80, Lju-
bljana, potni list, št. D 8 - diplomatski.
gnj-69637

Baraga Marko, V Murglah 60, Ljubljana,
potni list, št. BA 196686, izdala UE Ljublja-
na. gnr-69904

Barić Diana, Wildsee Str. 12, 70328 Stu-
ttgart, Nemčija, potni list, št. AA 262697.
gno-69961

Belna Bojan, Šentilj 59/e, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. BA 562699, izda-
la UE Pesnica. m-2008

Beširević Benjamin, Beblerjev trg 10, Lju-
bljana, potni list, št. BA 861746. gnr-70129

Bošković Radomir, Jagodje, Ul. Proletar-
skih brigad 16, Izola - Isola, maloobmejno
prepustnico, št. AI 144118, izdala UE Izola.
gno-69532

Bračič Vincenc, Strmec nad Dobrno 29,
Dobrna, potni list, št. AA 734793. gnp-69756

Brajda Robert, Miren 5/h, Miren, potni
list, št. AA 85376, izdala UE Nova Gorica.
gnp-69531

Bratun Igor, Ul. bratov Tuma 3/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 718447, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-69841

Bratun Lilijana, Ul. bratov Tuma 3/a, Lju-
bljana, potni list, št. AA 716273, izdala UE
Ljubljana. gng-69840

Ceglar Borut, Jevnica 9, Kresnice, potni
list, št. BA 507730. gnu-69451

Černe Jordan, Prvačina 196/a, Prvači-
na, potni list, št. BA 258264, izdala UE Nova
Gorica. gnp-69656

Dejak Lidija, Bulevar Arsenija Čarnojevića
27/2, Beograd, potni list, št. BA 055781.
gnx-70073

Dimitrijević Marija Meta, Ribčev laz 115,
Bohinjsko Jezero, potni list, št. BA 728214.
gnp-69681

Djurdjević Adrijana, Dražgoška ulica 6,
Kranj, potni list, št. BA 693694. gnw-69774

Domenis Tomaž, Cesta Prekomorskih bri-
gad 2, Šempeter pri Gorici, potni list, št. BA
811229, izdala UE Nova Gorica. gns-70003

Dujc Nikola, Gorenje pri Divači 28, Diva-
ča, maloobmejno prepustnico, št. AI
149226. gnf-69466

Finšgar Primož, Grajenščak 93/b, Ptuj,
potni list, št. BA 793771. gno-69557

Fornezzi Robič Jana, Na jami 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 16647, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-70135

Gole Franci, Kamenica 11, Krmelj, potni
list, št. BA 596923. gne-69467

Gričar Mihael, Kastelčeva 3, Novo mes-
to, potni list, št. BA 612381. gnl-69535

Hočevar Jožefa, Sp. Gameljne 59, Ljub-
ljana Šmartno, potni list, št. AA 712095, iz-
dala UE Ljubljana. gng-69790

Horvat Franc, B. Radića 1, Lug Subotič-
ki, potni list, št. AA 481352, izdala UE Or-
mož. gnx-69723

Horvat Rolando, Lendavska 23/b, Mur-
ska Sobota, potni list, št. AA 963477, izdala
UE Murska Sobota. gnx-69648

Ivičič Denis, Bazoviška ul. 15, Tolmin,
potni list, št. BA 398463. gnx-69548

Jakič Robert, Polje, Cesta X/16, Ljublja-
na, potni list, št. AA 677872, izdala UE Ljub-
ljana. gne-69746

Jazbec Drago, Jožeta Lampreta 14, Ma-
ribor, potni list, št. BA 943870. gnc-70119

Jurca Margareta, Srebrničeva 2, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 95058, izdala UE Koper. gni-69663

Juršnik Jernej, Ulica Staneta Severja 22,
Maribor, potni list, št. BA 874483.
gnu-69976

Jus Janez, Sestref 88, Majšperk, potni
list, št. AA 775250. gnf-70120

Kamenšek Ivana, Zagrda 33/c, Celje, po-
tni list, št. AA 836601. gnn-69808

Kesič Manuela, Limbuška graba 20, Ma-
ribor, potni list, št. BA 699784. gnw-70049

Kolenc Sašo, Jemčeva cesta 12, Trzin,
potni list, št. AA 325948, izdala UE Domža-
le. gnz-69996

Kološa Ines, Gogalova 10, Kranj, potni
list, št. BA 921043, izdala UE Kranj.
gnz-70146

Koncut Danjel, Vedrijan 32/a, Kojsko, po-
tni list, št. BA 831235, izdala UE Nova Gori-
ca. gny-69647

Koprivc Gregor, Pohorska 6, Celje, potni
list, št. CA 000026943. gnd-70118

Kos Minka, Kidričeva 8, Sežana, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 129946 izdana na
ime Frelih Minka. gnt-69577

Kosi Zdravko, Masarykova ulica 14, Ma-
ribor, potni list, št. BA 701185. gnn-69908

Košuta Aljoša, Ozeljan 82, Šempas, pot-
ni list, št. BA 511215, izdala UE Nova Gori-
ca. gno-69657

Kovačič Alojz, Koreno 4, Lukovica, potni
list, št. AA 816934, izdala UE Domžale.
gnp-69956
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Kovačič Irma, Koreno 4, Lukovica, potni
list, št. AA 816935, izdala UE Domžale.
gnq-69955

Kovše Leonida, Lobnica 51, Ruše, potni
list, št. P00017852. gnz-69796

Kranjec Srečko, Zaloška cesta 98, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 118313. gnv-70150

Kristančič Aleš, Ceglo 18, Dobrovo v Br-
dih, potni list, št. AA 25044, izdala UE Nova
Gorica. gnv-69900

Labinjan Ana, Puntarjeva ulica 15, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 13045, izdala UE Koper. gnp-69806

Lamberger Andreja Ana, Lovrenc na Dra-
vskem polju 128/c, Lovrenc na Dravskem
polju, potni list, št. BA 703677. gnp-69781

Lapornik Andrej, Trg Pohorskega bataljo-
na 18, Kisovec, potni list, št. BA 639244.
gne-70017

Lapuh Sašo, Gimnazijska 12, Trbovlje,
potni list, št. BA 275310. gnx-69948

Marčič Aleš, Čevljarska 17, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 762688.
gnf-69541

Markov Jan Viktor, Martinova pot 11, Lju-
bljana, potni list, št. BA 589460, izdala UE
Ljubljana. gnr-69779

Mayer Janc Kristijan, Hubadova ulica 16,
Ljubljana, potni list, št. CA 20262, izdala UE
Ljubljana. gnj-70137

Milanović Violeta, Vrazova ulica 58, Mari-
bor, potni list, št. BA 284002. gnt-69752

Minić Milorad, Šerkova 11, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 616512, izdala UE Ljubljana.
gno-69957

Mišič Matjaž, Hrib 109, Loški Potok, pot-
ni list, št. BA 141552. gnc-69569

Mišković Daniela, Gorkičeva 18, Ljublja-
na, potni list, št. AA 457204, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-69629

Možic Sebastijan, Dolenji Boštanj 7/a, Bo-
štanj, potni list, št. BA 452042. gnk-70061

Nemanič Gregor, Božakovo 21, Metlika,
potni list, št. BA 896296. gnn-69658

Nezirević Sabina, Ravne 20, Tržič, potni
list, št. BA 801512. gnk-70136

Novak Gabrijela, Ljubljanska cesta 104,
Domžale, potni list, št. AA 960559, izdala
UE Domžale. gnq-69630

Nuzdorfer Denis, Ulica bratov Babnik 18,
Ljubljana, potni list, št. BA 888006, izdala
UE Ljubljana. gnk-70111

Orel Olga, Jadranska cesta 58, Ankaran -
Ankarano, potni list, št. AA 430329, izdala
UE Sežana. gns-70053

Osterman Natan, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, potni list, št. BA 662805, izdala
UE Ljubljana. gni-69563

Ošlak Kranjc Juta, Gornji trg 35, Ljublja-
na, potni list, št. P00056966. gnz-69771

Pavičič Mario, Ul. Sv. Barbare 1, Idrija,
potni list, št. BA 904308. gnq-70105

Perko Franc, Podnart 25/b, Podnart, po-
tni list, št. AA 86864. gnj-69987

Pilko Lidija, Sneberska cesta 72, Ljublja-
na, potni list, št. AA 717367, izdala UE Ljub-
ljana. gno-69807

Počkar Miran, Jagodje, Morova ulica 30,
Izola - Isola, potni list, št. AA 764647, izdala
UE Ljubljana. gni-69813

Pokeršnik Irma, Dobja vas 141, Ravne
na Koroškem, potni list, št. AA 424590, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gne-70117

Pokrivač Milan, Sp. Gameljne 26/b, Lju-
bljana Šmartno, potni list, št. BA 949657,
izdala UE Ljubljana. gnr-70079

Prah Ivan, Bračičeva ulica 3, Senovo, po-
tni list, št. BA 242024, izdala UE Krško.
gnw-69974

Praprotnik Iztok, Tepanje 7/a, Slovenske
Konjice, potni list, št. AA 558994, izdala UE
Slovenske Konjice. gnn-69558

Rajković Dubravka, Liminjanska cesta 87,
Portorož - Portorose, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 125991, izdala UE Piran.
gnl-69810

Rekić Denis, Knafljev trg 9, Ribnica, pot-
ni list, št. BA 936135, izdala UE Ribnica.
gnx-69623

Rifi Ivo, Nožice, Pionirska ulica 13/a, Ra-
domlje, potni list, št. BA 150086, izdala UE
Domžale. gnn-70083

Seferagić Mirzet, Prisoje 6, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 913576.
gnn-70133

Serdarević Elvis, Cesta na jezero 13, Ce-
rknica, potni list, št. BA 694678. gnh-69539

Simonič Milena, Vinji vrh 8, Semič, potni
list, št. BA 146297. gns-69953

Sivić Amir, Poljanska cesta 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 861543, izdala UE Ljublja-
na. gnn-69833

Skok Tanja, Izletniška pot 26, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 179409.
gnm-70109

Slovša Melita, Senožeti 110, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. BA 447873. gnj-69512

Smolej Matjaž, Kovorska cesta 73, Tržič,
potni list, št. BA 595487. gnl-69960

Sodja Roman, Prečna 1, Bohinjska Bist-
rica, potni list, št. BA 594904. gnl-70110

Šahinović Jasmina, Groharjeva 4, Kam-
nik, potni list, št. CA 5250, izdala UE Kam-
nik. gng-69965

Štimec Aleš, Bohoričeva 33, Brežice, po-
tni list, št. BA 928919, izdala UE Brežice.
gnx-69598

Šubic Marko, Tratnikova ulica 56, Ljublja-
na, potni list, št. AA 479496, izdala UE Ljub-
ljana. gng-69990

Torkar Darja, Roče 26, Slap ob Idrijci,
potni list, št. BA 604447. gnw-69549

Treven Maruša, Hotedršica 2/c, Hotedr-
šica, potni list, št. BA 919469, izdala UE
Logatec. gnb-69574

Tušar Nada, Severjeva 15/a, Murska So-
bota, potni list, št. BA 726016, izdala UE
Murska Sobota. gnk-69811

Vajs Jože, Tomšičeva 37, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. P00012848. gnk-69536

Vekić Petar, Za Kalvarijo 27, Maribor, po-
tni list, št. BA 943954. gnk-69561

Vinder Jasna, Principova ulica 7, Mari-
bor, potni list, št. BA 873094. gnl-69910

Virag Ivan, Ravenska ulica 41, Odranci,
potni list, št. BA 865193, izdala UE Lenda-
va. gnm-69609

Vitez Dragica, Cankarjeva ulica 7, Nova
Gorica, potni list, št. AA 286370, izdala UE
Nova Gorica. gni-70113

Voglar Albert, Dornava 69, Dornava, pot-
ni list, št. BA 584858. gnh-69914

Volk Saša, Potrčeva ul. 2, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 827332, izdala UE Ljubljana.
gnu-69501

Vuk Nina, Ptujska cesta 113, Miklavž na
Dravskem polju, potni list, št. BA 603787.
gnd-69468

Zalokar Liliana, Anžurjeva 1/a, Ljubljana,
potni list, št. BA 395294. gnd-69568

Zeća Afrim, Pregljeva 14, Maribor, potni
list, št. BA 282615. gnn-70058

Zeća Mira, Mariborska 14, Maribor, potni
list, št. BA 284160. gno-70057

Zorn Marko, Lukežiči 10, Renče, potni
list, št. BA 510826, izdala UE Nova Gorica.
gnr-69654

Zorn Marko, Lukežiči 10, Renče, maloo-
bmejno prepustnico, št. AI 158717, izdala
UE Nova Gorica. gns-69653

Zupančič Anton, Vojkovo nabrežje 31/a,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
501914. gnd-69993

Žižek Larisa, Hudalesova 66, Maribor, po-
tni list, št. BA 740523. gnv-69975

Žolgar Danilo, Ocampo 2529/VII B,
1425 Buenos Aires, Argentina, potni list, št.
BA 415437. gnx-69573

Osebne izkaznice

Agušević Igor, Kolodvorska 9, Kanal, ose-
bno izkaznico, št. 692547. gnv-69550

Auer Vitoslava, Ipavčeva 12/a, Maribor,
osebno izkaznico, št. 742733. gnx-69748

Benko Vekoslava, Glavarjeva 45, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 130020.
gnb-69945

Berce Urška, Cankarjeva ulica 20, Rado-
vljica, osebno izkaznico, št. 186508.
gnl-69785

Bizjan Marko, Raka 108, Raka, osebno
izkaznico, št. 241459. gnq-69755

Blatnik Rudi, Ulica Slavka Gruma 56,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 867017.
gnb-69795

Bračko Ladislav, Zagaj pri Ponikvi 26, Po-
nikva, osebno izkaznico, št. 8312.
gnv-69525

Brlan Matjaž, Mašera Spasiča 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 736020.
gnx-70098

Bubić Radivoje, Česnikova ulica 10, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 664124.
gnh-69939

Budič Bogomil, Gorkičeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 318739. gni-69713

Car Josip, Preglov trg 13, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 653374. gnl-69760

Čarman Miroslav, Tržaška 133, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 940468.
gnw-69449

Čelik Mirjam, Na rebri 8, Celje, osebno
izkaznico, št. 872015. gne-69792

Ćatić Đenis, Marušičeva 20, Piran - Pira-
no, osebno izkaznico, št. 393572.
gnh-70114

Dautović Zumra, Polje, Cesta V/7, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 452751.
gns-69453

Doberšek Polonca, Mariborska cesta 70,
Orehova vas, osebno izkaznico, št. 164682.
gnw-69749

Dolinar Stanislav, Zoisova ulica 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 565239. gnz-69775

Druškovič Sašo, Olimje 49, Podčetrtek,
osebno izkaznico, št. 204436. gnc-69694

Đukić Vidosavka, Trnovska 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 289289. gnz-69546

Fefer Tanja, Pokopališka ulica 24, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 351988.
gnv-70100

Filipović Julijana, Kajuhova 2, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 258889. gnz-70121

Finžgar Rok, Derčeva 39, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 342690. gns-69578

Gardašević Božidar, Ulica 21. oktobra
19/a, Črnomelj, osebno izkaznico, št.
620398. gnm-69559

Gašparič Mirko, Podgorci 6/a, Podgorci,
osebno izkaznico, št. 328911. gnj-69662

Gojčič Jani, Pleterje 38, Lovrenc na Dra-
vskem polju, osebno izkaznico, št. 13994.
gnl-69660
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Gojčič Martina, Pleterje 38, Lovrenc na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
13973. gnm-69659

Golob Janko, Kersnikova 1, Velenje, ose-
bno izkaznico, št. 958832. gnm-69759

Grčar Urban, Črešnova 4, Zreče, osebno
izkaznico, št. 227408. gny-70122

Grilc Uroš, Ljubljanska 29/a, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 64425. gnv-69675

Gutnik Frančišek, Lošca 25, Vrhnika, ose-
bno izkaznico, št. 607170. gnh-69639

Gyurica Franc, Dolina pri Lendavi 63, Le-
ndava - Lendva, osebno izkaznico, št.
238087. gnq-69605

Hafizović Zuhdija, Goriška ulica 63, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 419593.
gnq-69580

Hašaj Mateja, Bodonci 51, Bodonci, ose-
bno izkaznico, št. 232981. gnq-69980

Herič Jožef, Vodnikova 69, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 458583. gni-69688

Ilić Ivica, Čufarjeva ulica 6, Vojnik, oseb-
no izkaznico, št. 374464. gnb-69470

Jadek Jožica Branka, Medno 70, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 517363.
gnu-69576

Jamšek Marija, Zofke Kvedrove 20, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 131470.
gni-69763

Jerman Gvido, Škapinova 3, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 324753. gnq-69530

Jerman Milosava, Kvedrova 6, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 667225.
gng-69565

Jevšnik Natalija, Ravne 166, Šoštanj, ose-
bno izkaznico, št. 378207. gny-69697

Jurič David, Žerjalova 22, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 808575. gne-69692

Kamenšek Ivana, Zagrad 33/v, Celje,
osebno izkaznico, št. 404961. gnh-69814

Kepic Ivan, Finžgarjeva ulica 14, Kranj,
osebno izkaznico, št. 299308. gne-70042

Klemenčič Danica, Švabičeva 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 629890. gni-69788

Klemenčič Marko, Trnje 13, Železniki,
osebno izkaznico, št. 713297. gnk-69986

Knaflič Livija, Ulica bratov Učakar 114,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 418290.
gnb-70095

Kočar Daniel, Britof 257, Kranj, osebno
izkaznico, št. 124270. gnb-69595

Kolenc Avguštin, Reška 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 320609. gnz-70046

Korošin Borut, Potočnikova 27, Domžale,
osebno izkaznico, št. 292925. gnw-70149

Kosem Franc, Cesta Radomeljske čete
64, Radomlje, osebno izkaznico, št.
936402. gnc-69544

Kovačič Andrej, Ravenska pot 22, Škof-
ljica, osebno izkaznico, št. 557408.
gne-69917

Kozelj Monika, Čirče 34, Kranj, osebno
izkaznico, št. 286210. gnt-69677

Krasniqi Rina, Vilfanova 5/a, Portorož -
Portorose, osebno izkaznico, št. 151194.
gne-69542

Kraševec Maruša, Celovška 130, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 284729.
gnz-70096

Kravanja Ana, Njegoševa ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 441035. gns-70103

Kuhar Aleš, Slovenska 37, Murska Sobo-
ta, osebno izkaznico, št. 434407. gnp-70106

Kurbus Peter, Lovrenc 122/d, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
19550. gnc-69644

Lanišek Betka, Selo pri Ihanu 7/a, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 466801.
gnv-69500

Lapornik Andrej, Trg Pohorskega bataljo-
na 18, Kisovec, osebno izkaznico, št.
575218. gnd-70018

Lavrič Jože, Ob progi 3, Rogaška Slatina,
osebno izkaznico, št. 582681. gnm-69959

Lazar Silvo, Močilno 1/b, Radeče, oseb-
no izkaznico, št. 425928. gnt-69602

Leban Štefanija, Podbrdo 95, Podbrdo,
osebno izkaznico, št. 429301. gnj-69537

Lekić Milan, Kot pri Rakitnici 3, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 938716.
gnd-70143

Lipovec Franc, Jakčeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 49583. gnt-70127

Lončar Valerija, Razlagova 24, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 67173.
gnb-69545

Macele Nataša, Novo Polje, Cesta
VIII/18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
225914. gng-69844

Magajne Nataša, B. Kalina 77, Solkan,
osebno izkaznico, št. 765908. gnr-70108

Maher Rosanda, Dokležovje, Murska uli-
ca 32, Beltinci, osebno izkaznico, št.
234029. gng-70115

Marko Ljudevit, Kidričeva 5, Ruše, oseb-
no izkaznico, št. 468765. gnd-69793

Mazi Batagelj Darinka, Iška 3, Ig, osebno
izkaznico, št. 386148. gnf-69491

Meglen Jožefa, Mihev Štradon 23, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 156972.
gnc-70144

Mesarec Peter, Trg revolucije 7, Maribor,
osebno izkaznico, št. 139785. gno-69907

Mikulič Milena, Razgled 35, Piran - Pira-
no, osebno izkaznico, št. 676493.
gnz-69646

Modic Samo, Topniška 43, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 800111. gny-69747

Nikolić Saša, Zikova ulica 1, Kamnik, ose-
bno izkaznico, št. 317410. gnf-70141

Novak Gabrijela, Ljubljanska cesta 104,
Domžale, osebno izkaznico, št. 507890.
gno-69632

Novak Mateja, Jama 24/a, Mavčiče, ose-
bno izkaznico, št. 286375. gnr-69604

Odlazek Janko, Okrogarjeva kolonija 10,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
350267. gnt-69977

Otorepec Gregor, Cvetlična pot 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 364364.
gny-70072

Papler Klemen, Cesta 1. maja 65, Kranj,
osebno izkaznico, št. 281109. gnk-69611

Pavlin Daniel, Mariborska 86, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 970723. gnr-70054

Pavlinjek Matjaž, Temlinova ulica 2, Mur-
ska Sobota, osebno izkaznico, št. 25178.
gnr-70104

Pavlović Gordan, Strelska ulica 4, Jese-
nice, osebno izkaznico, št. 124033.
gno-69507

Pečnik Jelena, Prežihova 12, Brežice,
osebno izkaznico, št. 130493. gno-69607

Pečnik Sašo, Mlinska cesta 1/d, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 366151. gnv-70000

Petan Julijana, Ptujska 27, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 408920. gno-70082

Piljić Dijana, Kvedrova 3, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 292241. gny-70097

Pirc Ivan, Cankarjev drevored 16/a, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 17977.
gng-69540

Planinšek Dejan, Cesta talcev 19/c, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 139043.
gns-69678

Podlipnik Pelcar Petra, Stožice 37, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 438909.
gnz-70071

Podlogar Simona, Podroje 10, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 68039.
gnn-69583

Pokeršnik Irma, Dobja vas 141, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
100797. gnf-70116

Potokar Jože, Cesta na Zlato polje 12,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 203171.
gnz-70050

Požar Boštjan, Sela 35, Lovrenc na Drav-
skem polju, osebno izkaznico, št. 226645.
gnk-69661

Prebil Maja, Mokrice 14, Vrhnika, oseb-
no izkaznico, št. 127298. gnu-70151

Premec Alojzija, Gotska 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 749742. gnd-69968

Pungerčar Majda, Pot v Hrastovec 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 966795.
gnx-69523

Rehar Katarina, Ul. Frankolovskih žrtev
9, Celje, osebno izkaznico, št. 42076.
gnz-69696

Rejec Tina, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 377918. gnr-69554

Reutlinger Rupnik Karolina Susanna, Pet-
rovičeva 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
530472. gne-69704

Rijavec Veronika, Štefanova 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 413703. gnt-70152

Rožič Leopold, Avguštinčičeva 38, Ljub-
ljana-Polje, osebno izkaznico, št. 69297.
gnf-69791

Rupar Špela, Cesta zmage 17, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 369571.
gnf-69816

Sajovic Antonija, Vrtača 9, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 322916. gnk-69715

Saksida Tanja, Gregorčičeva 7, Dornbe-
rk, osebno izkaznico, št. 327975.
gnt-69802

Sivec Katarina, Ladra 48, Kobarid, oseb-
no izkaznico, št. 45088. gnq-69805

Slana Vida, Klavčičeva 7, Kamnik, oseb-
no izkaznico, št. 538269. gnl-69685

Smerkolj Stanislav, Lukovica pri Domža-
lah 43, Lukovica, osebno izkaznico, št.
707959. gnh-69664

Smodiš Aleš, Černelavci, Gederovska uli-
ca 56, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 676660. gnb-69995

Smolič Helena, Kerševanova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 379125.
gnk-69711

Stražišar Janez, Smrjene 16, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 474941. gns-69503

Sukanović Senad, Cesta na Markovec
14, Koper, osebno izkaznico, št. 203011.
gni-69988

Šauperl Iztok, Mestni vrh 93/a, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 242492. gnw-69999

Šavs Janez, Virje 17, Tržič, osebno izkaz-
nico, št. 968740. gny-69772

Šefran Anton, Apihova 34, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 293548. gnj-70012

Šeško Dorian, Hafnerjeva ulica 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 650756.
gnz-69846

Šinko Darko, Ob železnici 6, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 609555. gnx-69998

Štimac Branko, Sela 15/a, Osilnica, ose-
bno izkaznico, št. 633401. gnw-69599

Šuster Dragica, Polzela 55, Polzela, ose-
bno izkaznico, št. 180273. gnl-70060

Švikart Rudi, Lokovica 23, Šoštanj, oseb-
no izkaznico, št. 159691. gnf-69616

Tanko Marija, Nemška vas 19, Ribnica,
osebno izkaznico, št. 540703. gnb-69620

Toth Simon, Kroška 40, Murska Sobota,
osebno izkaznico, št. 22387. gno-70107
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Turinek Boštjan, Podkraj 9, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 863156. gnh-69689

Velikonja Simon, Ul. tolminskega punta
10, Tolmin, osebno izkaznico, št. 396797.
gnt-70002

Verbinc Ana, Gregorčičeva 11/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 255049.
gnh-69714

Verhovec Ivo, Brezovica 57, Borovnica,
osebno izkaznico, št. 946609. gnu-70126

Veselič Peter, Podreška cesta 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 298668.
gne-69817

Vidergar Ivica, Kamnica 16, Dol pri Ljub-
ljani, osebno izkaznico, št. 270450.
gnk-69511

Vidmar Ivan, Videm 32/a, Videm-Dobre-
polje, osebno izkaznico, št. 696405.
gnc-69769

Vidmar Pavel, Rimska cesta 33, Brezovi-
ca pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
638182. gne-70092

Vlašič Vinko, Dolenjci 8, Adlešiči, osebno
izkaznico, št. 131314. gnw-69524

Vodopivec Vojko, Zalošče 34/a, Dorn-
berk, osebno izkaznico, št. 532426.
gnr-69804

Vošner Bernarda, Šmiklavž 7, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
231281. gny-69997

Zalokar Nada, Pod lipami 2, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 905897. gnl-69560

Zorn Marko, Lukežiči 10, Renče, osebno
izkaznico, št. 415561. gnq-69655

Zupančič Anton, Vojkovo nabrežje 31/a,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
404923. gnc-69994

Žgur Andrej, Smrtnikova ulica 5, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 295879.
gnl-69585

Žlajpah Miroslav, Černivčeva 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 785127.
gnj-69687

Žnidaršič Ana, Cesta Oktoberskih žrtev
48/a, Šentjernej, osebno izkaznico, št.
350321. gnr-69754

Žunić Saćime, V Karlovce 39, Ljubljana-
Dobrunje, osebno izkaznico, št. 594515.
gnc-69494

Vozniška dovoljenja

Agić Sumedina, Sl. Črešnjevec 152, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 17704. gnj-69937

Ahlin Amalija, Adamičeva 17, Novo mes-
to, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14423.
gnb-69745

Ajtnik Rok, Brdinje 100, Ravne na Koro-
škem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18422, izdala UE Ravne na Koroškem.
gng-70040

Bajc Rafael, Višnje 32, Col, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. S 1456076, reg.
št. 6767, izdala UE Ajdovščina. gnr-70004

Bandelj Mirko, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250781, reg. št. 133537, izdala UE Lju-
bljana. gnb-69770

Bandelj Valentina, Tabor 25, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40624, izdala UE Nova Gorica. gno-69482

Bardutzky Bernardka, Ulica Hermana Po-
točnik 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 185073, reg. št. 147396, izdala
UE Ljubljana. gnu-69651

Batistič Luka, Dramlje 2, Dramlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10367,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnu-70051

Bedić Dražen, Vrablova 36, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1278893,
reg. št. 73681, izdala UE Maribor. m-1976

Belak Janez, Terčeva 26, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 714374,
reg. št. 27984, izdala UE Maribor. m-1998

Belna Bojan, Šentilj 59/e, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11339, izdala UE Pesnica. m-2007

Benkovič Štefan, Zg. Verjane 4, Sv.troji-
ca v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1173141, reg. št. 8638,
izdala UE Lenart. m-2009

Biščak Mirko, Suhadole 32/b, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17318, izdala UE Kamnik. gnz-69821

Bitežnik Andrej, Vipavska 43, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39900, izdala UE Nova Gorica. gnw-69799

Boroš Ivana, Goriška 16, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 37066, reg.
št. 33416, izdala UE Maribor. m-2000

Božič Darijo, Ob progi 14, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7577, iz-
dala UE Izola. gnh-69589

Božič Vinko, Črneška gora 6, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 5969.
gnp-70056

Brajlih Roman, Otemna 1, Šmartno v Ro-
žni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 13130. gnr-69979

Bubić Radivoje, Česnikova ulica 10, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513791, reg. št. 161606, izdala UE Ljublja-
na. gni-69938

Bukovec Jožefa, Gradišče nad Pijavo Go-
rico 1, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1010005, reg. št. 106866, izda-
la UE Ljubljana. gne-69971

Bukovnik Tone, Gradiška 97, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1331597, reg. št. 116774, izdala UE Mari-
bor. m-2020

Buser Sabina, Cesta Miloša Zidanška
8/b, Šentjur, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 72/2001.
gnx-70048

Car Josip, Preglov trg 13, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 653374,
reg. št. 85495, izdala UE Ljubljana.
gnk-69761

Ceglar Borut, Jevnica 9, Kresnice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 594247,
izdala UE Litija. gnt-69452

Cokan Milena, Migojnice 16, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 792164,
izdala UE Žalec. gnv-70125

Cotman Marija, Ig 1/b, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. S 240806, reg. št.
107057, izdala UE Ljubljana. gnj-69712

Čelik Mirjam, Na rebri 8, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 49150.
gnx-69798

Černe Jože Armin, Ulica narodnih hero-
jev 3, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 868496, reg. št. 19312, izdala UE
Radovljica. gnd-69668

Djurić Milena, Vilharjeva 11, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 14549. gnn-70008

Drobnič Simon, Tržaška cesta 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190976, reg. št. 179442, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-70001

Druškovič Sašo, Olimje 49, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19450, iz-
dala UE Šmarj pri Jelšah. gnb-69695

Emeršič Miran, Dvorakova 10/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
60047, reg. št. 41356. m-1980

Emeršič Peter, Zgornja Hajdina 124/a,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 41772, izdala UE Ptuj. gnu-69930

Fefer Tanja, Pokopališka ulica 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298018, reg. št. 226293, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-70099

Ferenčak Milica, Pot pomorščakov 13/b,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9987, izdala UE Piran.
gnl-69485

Filipčič Žarko, Šmarje pri Sežani 72, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1602, izdala UE Sežana. gni-69588

Florijančič Darja, Želodnik 13, Dob, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1538046,
reg. št. 37262, izdala UE Domžale.
gnb-69645

Fornezzi Robič Jana, Na jami 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1041826, reg. št. 144762, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-70134

Gazibarič Vaskrsija, Pohorska ulica 2, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
240724, izdala UE Ljubljana. gnl-69735

Gec Sandra, Hrvatini 36/b, Ankaran - An-
karano, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
44281. gnk-69486

Geč Silva, Kovorska 29, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1321799, reg.
št. 31, izdala UE Tržič. gnz-69946

Gliha Aleksander, Suhadolčanova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 887224, reg. št. 171552, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-69670

Gropajc Slavko, Hrpelje, Slavniška cesta
5, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4112, izdala UE Sežana. gny-69547

Guštin Zoran, Staničeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597565, reg. št. 63875, izdala UE Ljublja-
na. gny-69572

Gutnik Frančišek, Lošca 25, Vrhnika, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 1810,
izdala UE Vrhnika. gng-69640

Hafizović Zuhdija, Goriška ulica 63, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846381, reg. št. 197884, izdala UE Ljublja-
na. gnr-69579

Hašaj Mateja, Bodonci 91, Bodonci, voz-
niško dovoljenje, št. 39307. gng-69740

Hočevar Jožefa, Spodnje Gameljne 59,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 845601, reg. št. 139875, izdala
UE Ljubljana. gnl-69835

Horvat Darija, Landol 25, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11535, izda-
la UE Postojna. gnh-70014

Hotko David, Vinterjeva 2/a, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1479568, reg. št. 42947, izdala UE Celje.
gnn-69508

Hrovat Anica, Kržičeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930956, reg. št. 105405, izdala UE Ljublja-
na. gnu-69951

Humar Jernej, Gradnikove brigade 33,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št. 38520,
izdala UE Nova Gorica. gnd-69743

Ilić Ivica, Čufarjeva ulica 6, Vojnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 34194.
gnz-69471

Irgl Janja, Beblerjeva 25, Vipava, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 197053,
reg. št. 929. gne-69517
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Jagarinec Boštjan, Smetanova 32, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1379286, reg. št. 117947. m-1989

Jakič Robert, Polje, Cesta X/16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847246, reg. št. 144183, izdala UE Ljublja-
na. gnh-69768

Javornik Tone, Žalna 29/b, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
897844, reg. št. 8301, izdala UE Grosuplje.
gnl-70085

Jerkič Karel, Prvačina 177/a, Prvačina,
vozniško dovoljenje, št. 19128, izdala UE
Nova Gorica. gnw-69828

Jerše Veronika, Predoslje 53/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639425, reg. št. 14855, izdala UE Kranj.
gnt-69502

Jovanović Zoran, Valjavčeva ulica 5, Kra-
nj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
360992, reg. št. 41378, izdala UE Kranj.
gni-70038

Juvan Metka, Olševek 27, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1288371,
reg. št. 50304, izdala UE Kranj. gnv-69475

Kavčič Dejan, Ul. bratov Kotar 15, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1481536, reg. št. 36461, izdala UE Dom-
žale. gnt-70077

Kepic Ivan, Finžgarjeva ulica 14, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. ABGH,
št. S 1404601, reg. št. 4196, izdala UE
Kranj. gnd-70043

Kerin Vilma, Krška vas 91/d, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9092.
gnj-69912

Keršmanc Simon, V Loki 1, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8780, izdala UE Vrhnika. gnh-70089

Kesler Marija Henrika, Parmova ulica 38,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 78/2001.
gno-69982

Ključar Jernej, Krekova 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1151462,
reg. št. 111261, izdala UE Maribor. m-1991

Knaflič Livija, Ulica bratov Učakar 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 594997, reg. št. 72626, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-70094

Kolar Jurkovšek Tea, Kamnica 27, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970914, reg. št. 198363, izdala UE
Ljubljana. gnx-69823

Kolarič Sašo, Pot na Fužine 43, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513573, reg. št. 192238, izdala UE Ljublja-
na. gnv-69575

Kolenac Josip, Župančičeva 4, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
125066, reg. št. 1444, izdala UE Metlika.
gni-69513

Kompara Maks, Gregorčičeva 6/a, Ajdo-
vščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
362691, reg. št. 3618. gnn-69933

Kos Melanija, Brestrnica, Stara ulica 1,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 673692, reg. št. 92745, izdala UE Mari-
bor. m-1983

Kosem Andrej, Revolucije 6, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 00101406, izdala
UE Jesenice. gnl-70035

Kosem Franc, Cesta Radomeljske čete
64, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. AB-
FGH, št. S 1542103, reg. št. 37352, izdala
UE Domžale. gnd-69543

Košić Tomaž, Turje 40, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 7426, iz-
dala UE Hrastnik. gni-69738

Kovač Metka, Dekani 265, Dekani, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24037,
izdala UE Koper. gno-69932

Kovačič Andrej, Ravenska pot 22, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1213877, reg. št. 187595, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-69916

Kozjek Janez, Cesta dveh cesarjev 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
GH, št. S 1105517, reg. št. 174721, izdala
UE Ljubljana. gnk-70086

Krajnc Damjan, Ruska 17, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1239348,
reg. št. 114715, izdala UE Maribor. m-1995

Kranjc Miroslav, Krmelj 88, Krmelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10637.
gnj-69762

Kraševec Kristijan, Stari log 38, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21471, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk-69461

Kronovšek Alojz, Male Braslovče 24, Bra-
slovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195301, izdala UE Žalec. gnv-69700

Krumpak Monika, Šared 21/a, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36195,
izdala UE Izola. gng-69590

Kumljanc Sandi, Jerman Vrh 16, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1515160, reg. št. 12817. gnm-69909

Lanišek Betka, Selo pri Ihanu 7/a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1036306, reg. št. 18332, izdala UE Dom-
žale. gnw-69499

Lavtar Damijan, Stirpnik 2, Selca, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20362,
izdala UE Škofja Loka. gnx-70148

Lekič Nebojša, Stjenkova ulica 2, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št.
13245, izdala UE Grosuplje. gnv-69450

Lekić Milan, Kot pri Rakitnici 3, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6021, izdala UE Ribnica. gne-70142

Lenko Gašper, Ulica 1. avgusta 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 4926,
reg. št. 37847, izdala UE Kranj. gns-69628

Likar Ciril, Poljane 28, Poljane nad Škofjo
Loko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4618, izdala UE Škofja Loka. gnx-69473

Ljubič Janko, Puterlejeva ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928683, reg. št. 70809, izdala UE Ljublja-
na. gny-69626

Loznik Majda Marija, Poljubinj 4, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 105701, izdala
UE Tolmin. gnd-69918

Macele Klemen, Krožna pot 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369759, reg. št. 235258, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-70006

Macele Nataša, Novo Polje, Cesta
VIII/18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1064685, reg. št. 210575, izda-
la UE Ljubljana. gnh-69843

Majcen Nina, Hudovernikova ulica 5, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929862, reg. št. 200100, izdala UE Ljublja-
na. gnl-70010

Manes Mateja, Mačkovo naselje 17, Še-
nčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392686, reg. št. 52506. gnj-69737

Marenk Janez, Dašnica 114, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14971, izdala UE Škofja Loka. gnj-69991

Marković Zlatko, Kropa 3/d, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BFEGH, št. S
1509896, reg. št. 27965. gng-69915

Mavrel Franc, Sele 26, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.

13750, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-69492

Merc Ožbej, Linhartova cesta 60, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214696, reg. št. 221936, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-69633

Mevlja Elizabeta, Srebrničeva 1, Koper -
Capodistria, preklic duplikata vozniškega do-
voljenja, kat. BGH, reg. št. 23199, izdala UE
Koper. gnl-69635

Mikič David, Ljubljanska 35, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221198,
reg. št. 113301. m-2011

Miklavčič Niko, Suša 2, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. A-350, BCEGH, št.
21604, izdala UE Škofja Loka. gny-69497

Milić Zlatan, Spodnje Škofije 135/a, Ško-
fije, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
24314, izdala UE Koper. gnm-69459

Milosavljević Nada, Koblarji 36, Stara Ce-
rkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6835. gny-69472

Mlačnik Srečko, Podgorje 9/a, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, reg. št. 8463, izdala UE Slovenj
Gradec. gnd-69943

Mladenović Dragan, Privoz 11/c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370538, reg. št. 235459, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-69970

Mlakar Martin, Goli vrh 7, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
13344, izdala UE Škofja Loka. gnf-69666

Mlakar Sara, Cesta 1. maja 2, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10150. gnf-69941

Mlakar Zvonka, Rose Luxemburg 11/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 669847, reg. št. 77440. m-2016

Mori Nataša, Brezni vrh 53, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9869,
izdala UE Radlje. gnv-69750

Moškon Jožica, Ulica ob potoku 12, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5761, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-69529

Mustedanagić Esmir, Hrušica 67, Hruši-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 001176128,
izdala UE Jesenice. gnk-70036

Novak Branko, Pertoča 118, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 19215. gnf-69741

Novak Mateja, Jama 24/a, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637129,
reg. št. 38230. gni-69463

Olup Matjaž Zvone, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193208, reg. št. 177735, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-69794

Orel Janez, Mengeška cesta 67, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1468523, reg. št. 14299, izdala UE Dom-
žale. gnn-70087

Osmani Adem, Razlagova 18/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 36131.
gnh-69739

Osterman Natan, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250290, reg. št. 223913, izdala UE Lju-
bljana. gnj-69562

Ovniček Slavko, Boršt 3/c, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10679, izdala UE Brežice. gnp-69981

Pavec Slavka, Ul. 4. oktobra 9, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 640097, reg. št. 24770, izdala
UE Kranj. gns-70128

Peter Franjo, Fala 47/a, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BFGHC, št. S 1435959, reg.
št. 2136. m-2006
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Petrović Marija, Polanškova ulica 12, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565123, reg. št. 132634, izdala UE Ljublja-
na. gnw-69824

Piskar Bernarda, Bertoncljeva 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807046, reg. št. 27413, izdala UE Kranj.
gnj-70037

Plohl Patrick, Čolnikova 12, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1177468,
reg. št. 12250, izdala UE Maribor. m-2026

Podlipnik Pelcar Petra, Stožice 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454449, reg. št. 190883, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-70070

Podlogar Simona, Podroje 10, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1198643, izdala UE Litija. gno-69582

Pokeršnik Irma, Dobja vas 141, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 8123. gns-69928

Polajnar Milan, Preradovičeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
575000, reg. št. 49598, izdala UE Maribor.
m-2022

Polajner Gorazd, Dobja vas 182, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 9613, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnr-69929

Polanšek Stanislav, Podvolovljek 35,
Luče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5325, izdala UE Mozirje. gni-69613

Prekopec Desanka, Stiplovškova 5, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17383, izdala UE Brežice. gnc-69519

Pungerčar Majda, Pot v Hrastovec 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1251018, reg. št. 177180, izdala UE Lju-
bljana. gnd-69522

Razdevšek Ivan, Latkova vas 62, Prebo-
ld, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1158392, izdala UE Žalec. gns-69603

Razdevšek Ivan, Latkova vas 62, Prebo-
ld, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1031987, izdala UE Žalec. gno-69707

Rehar Katarina, Ulica Frankolovskih žrtev
9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1294951, reg. št. 40472. gng-69690

Rejec Tina, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1455192, reg. št. 210891, izdala UE Ljub-
ljana. gns-69553

Reutlinger Rupnik Karolina Susanna, Pet-
rovičeva 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1052197, reg. št. 107519,
izdala UE Ljubljana. gnd-69705

Robnik Valerija, Luče 129, Luče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1249,
izdala UE Mozirje. gnh-69464

Rogelj Adolf, Mleščevo 2/a, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
364910, reg. št. 8702, izdala UE Grosuplje.
gny-69947

Rotar Maja, Dovje 127/b, Mojstrana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1128918,
izdala UE Jesenice. gnq-69934

Rupnik Luka, Senožeti 73, Dol pri Ljublja-
ni, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287259, reg. št. 206326, izdala UE Ljub-
ljana. gng-70140

Savič Tadej, Rožna dolina, Cesta XXI/7b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1365629, reg. št. 234091, izdala UE Lju-
bljana. gnd-69818

Schmidt Irena, Prežihova 20, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 508047,
reg. št. 42791. gnt-69702

Schonwetter Robert, Kamniška graba
7/a, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.

ABGH, št. S 68746, reg. št. 88699. m-1984
Sever Jožefa, Gradnikova 6/e, Koper -

Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 3212,
izdala UE Koper. gnc-69744

Skok Tanja, Izletniška pot 26, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22565, izdala UE Koper. gnf-70041

Smerkolj Stanislav, Lukovica pri Domža-
lah 43, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 281968, reg. št. 2782, izdala
UE Domžale. gng-69665

Smolič Helena, Kerševanova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1025297, reg. št. 164362, izdala UE Lju-
bljana. gnl-69710

Straus Maja, Nazorjeva 7, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 28719.
gnl-69460

Suhadolc Mojca, Ob potoku 31, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11445,
izdala UE Vrhnika. gni-69538

Sukanović Senad, Cesta na Markovec
14, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, kat. B, št. 42878. gnm-70034

Šavron Elida, Gračišče 24, Gračišče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 236/7.
gnt-69827

Šavs Janez, Virje 17, Tržič, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, reg. št. 6212, izdala UE
Tržič. gnx-69773

Šavs Matjaž, Mače 46, Preddvor, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1194738, reg. št. 30624, izdala UE Kranj.
gnk-69736

Šiljevinac Lara, Gubčeva 22, Brežice, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17742, iz-
dala UE Brežice. gnu-69551

Škerjanc Dejan, Rozmanova 25, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
18055, izdala UE Koper. gnv-69925

Škrablin Franc, Sladka gora 20, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABCF-
GH, reg. št. 20648, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnk-69861

Šlibar Gregor, Cesta na Hudo 23, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6848, izdala UE Tržič. gnu-69701

Štuhec Miran, Prešernova 30/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
915506, reg. št. 56071, izdala UE Maribor.
m-1975

Švegović Ivo, Opekarska cesta 51/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1212317, reg. št. 220966, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-69902

Tabaj Bojan, Prvomajska 5, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 44060, izda-
la UE Nova Gorica. gny-69901

Težak Vojko, Gregorčičeva 1, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9208,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnh-70039

Tomažič Franc, Sp. Poljčane, Dravinjska
29, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5401, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-69592

Tome Davorin, Trnovska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893330, reg. št. 104348, izdala UE Ljublja-
na. gnz-70021

Trajanov Darko, Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1097146, reg. št. 213949, izdala UE Lju-
bljana. gnm-69984

Tratnjek Matej, Ruska 28, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1379603,
reg. št. 117511, izdala UE Maribor. m-1992

Troha Franc, Kopališka ulica 39, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 1046. gnp-69481

Trujić Dušan, Cesta dveh cesarjev 106/k,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 843773, reg. št. 123405, izdala UE
Ljubljana. gne-69621

Tuma Iztok, Strunjan 116, Strunjan - Stru-
gnano (sezonska p.), vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1206354, reg. št. 8110,
izdala UE Grosuplje. gnq-69505

Turinek Boštjan, Podkraj 9, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 285161,
izdala UE Žalec. gnr-69679

Turk Marija, Milčinskega ulica 79, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14720, reg. št. 8863, izdala UE Ljubljana.
gnc-70044

Turman Lemajič Marija, Ulica bratov Uča-
kar 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1366864, reg. št. 141007, izda-
la UE Ljubljana. gnt-70081

Twrdy Zmagoslav, Vlahovičeva 47, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 3418, izdala UE Koper. gnj-70062

Vake Branko, Pod hribom 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
871906, reg. št. 83732. m-2003

Valner Aleš, Serdica 123, Rogašovci, vo-
zniško dovoljenje, št. 35639. gnf-69591

Vasle Robert, Gomilsko 29, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
791618, izdala UE Žalec. gnq-69555

Vehovar Jožica, Bognarjeva pot 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240177, reg. št. 30574, izdala UE Ljublja-
na. gnf-69641

Vidmar Dejan, Mladinska 12, Spodnja Id-
rija, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1232217, reg. št. 11325, izdala UE Idrija.
gnt-69552

Vidmar Marjan, Kešetovo 15, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 512,
izdala UE Trbovlje. gnp-69456

Vidmar Pavel, Rimska cesta 33, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6589, izdala UE Vrhnika.
gnd-70093

Vindišar Blaž, Dragomer, Pot na Polane
9, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 15105, izdala UE
Vrhnika. gnz-69521

Virag Ivan, Ravenska ulica 41, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
4833, izdala UE Lendava. gne-69617

Vončina Iztok, Reška ulica 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584359, reg. št. 127926, izdala UE Ljublja-
na. gnh-70064

Vrčon Danilo, Podbrežna pot 13, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
reg. št. 255, izdala UE Koper. gnw-69924

Vujica Silvo, Gradiška 237, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 338. m-1974

Zagoričnik Marjan, Ob rimski nekropoli
32, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. S 607304, izdala
UE Žalec. gnz-69571

Zhang Zhongmei, Zhejiang, Zheijang, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1369339,
reg. št. 228171, izdala UE Ljubljana.
gnh-70139

Zupančič Igor, Miklošičeva ulica 3, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052693, reg. št. 28573, izdala UE Dom-
žale. gnu-69726

Železnik Lea, Ul. Frankolovskih žrtev 15,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40277. gng-69815

Ževart Maja, Splitska ulica 5, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1479729,
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reg. št. 30464, izdala UE Velenje.
gng-69615

Žgur Andrej, Smrtnikova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043184, reg. št. 183323, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-69584

Žlindra Oton, Podgorje 28/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12974, izdala UE Kamnik. gnk-69490

Žnidaršič Andreas, Kržišnikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1454958, reg. št. 243439, izdala UE Lju-
bljana. gnj-69962

Žunić Saćime, V Karlovce 39, Ljubljana-
Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 630717, reg. št. 128794, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-69493

Zavarovalne police

Božič Vinko, Čečovje 46/b, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št. 422190,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnq-70055

Černivec Aleš, Cigaletova 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101365463 in
AK 00001116908, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnw-69949

Esih Miran, Marjeta na Dravskem polju
23/a, Marjeta na Dravskem polju, zavarova-
lno polico, št. 316291, izdala zavarovalnica
Maribor. gne-69717

Grošelj Primož, Graška cesta 28/a, Liti-
ja, zavarovalno polico, št. 759078, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnq-69905

Korbar Albert, Zbelovska gora 119, Loče
pri Poljčanah, zavarovalno polico, št.
371711, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gns-70028

Kotnik Miroslav, Tolsti vrh 46/e, Ravne
na Koroškem, zavarovalno polico, št.
00101344503, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnf-69516

Lorbek Darko, Groharjeva 11, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101362764, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnq-69480

Naraglav Jože, Rožno 24, Brestanica, za-
varovalno polico, št. 334024. gnc-69919

Podboršek Boštjan, Polje pri Vodicah 9,
Vodice, zavarovalno polico, št. AO
00101362351, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnc-69969

Popović Zdenka, Metelkova 1, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 639161, izdala zava-
rovalnica Tilia. gno-69782

Primc Darko, Podsmreka pri Višnji gori 4,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 0772966,
izdala zavarovalnica Tilia. gnu-69776

Rožič Ivan, Naklo 13, Črnomelj, zavaro-
valno polico, št. 0785382, izdala zavarova-
lnica Tilia d. d. Novo mesto. gnr-69479

Simić Cvijeta, Ig 316, Ig, zavarovalno po-
lico, št. 0727693, izdala zavarovalnica Tilia.
gnx-69673

Smogavec Maksimiljan, Tinjska gora 12,
Zgornja Ložnica, zavarovalno polico, št.
371658, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnt-69927

Stefančič Branko, Zminec 28, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 362487, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-69495

Šemrov Uroš, Pot v mejah 7/d, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 365661, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gng-70090

Škrlj Majda, Križ 206, p. p. 62, Sežana,
zavarovalno polico, št. 40302000084 - živ-
ljensko zavarovanje, izdala zavarovalnica Slo-

venica d. d. filiala Koper. gnn-69958
Štimac Vladimir, Krnica 46, Zgornje Gor-

je, zavarovalno polico, št. 725866, izdala
zavarovalnica Tilia. gni-69913

Weiss Jože, Ulica na Pristavah 2, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 0740055, izda-
la zavarovalnica Tilia, d.d. Novo mesto.
gns-69732

Zupanc Milosavljević Gordana, Rožna do-
lina, Cesta XV/13, Ljubljana, zavarovalno po-
lico, št. 00101421055, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnt-69652

Spričevala

Acman Urban, Šmihel nad Mozirjem 29,
Mozirje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehnične šole v Celju, izdano leta 1994.
gne-69967

Anderle Sebastjan, Čopova 25, Celje, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu CPI Cene Štupar
, poklic pek, izdano leta 1997. gnz-69496

Ankele Jernej, Spodnja Besnica 123,
Zgornja Besnica, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje gostinske šole na Bledu, izdano
leta 1996. gni-69842

Arh Ines, Knezdol 23/a, Trbovlje, spriče-
valo 3. letnika Srednje trgovske šole, poklic
trgovca, izdano leta 2000. gnl-69610

Bauer Tanja, Cesta Proletarskih brigad
62, Maribor, indeks, št. 71101870, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. m-1977

Bedenik Nataša, Podkraj 26, Velenje, in-
deks, št. 81491456, izdala EPF Maribor.
m-2023

Bezjak Stanka, Mihovci 30, Velika Nede-
lja, spričevalo 1. in 2. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne administrativne
šole Ptuj, izdano leta 1977. gnh-69614

Blažič Petra, Osvobodilne fronte 9, Izola -
Isola, spričevalo osnovne šole št. 164, izda-
no v šolskem letu 1990/91. gnu-70026

Borštnar Tomaž, Jevčeva pot 1, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ
Brezovica. gnb-69570

Božič Bojana, Plečnikova 1, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1978/79. m-1987

Brezar Boris, Pavšičeva ulica 26, Ljublja-
na, indeks, izdala Srednja ekonomska šola v
Ljubljani. gnn-69708

Bučinel Aleksandra, Višnjevik 27, Dobro-
vo v Brdih, spričevalo 3. letnika in diplomo
Srednje družboslovne in ekonomske šole,
izdano leta 1984. gnh-69489

Butko Simon, Plintovec 27, Zgornja Kun-
gota, indeks, št. 93475955. m-2014

De Gleria Borut, Mali most 11, Logatec,
spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Poklicne avtomehanične šole v
Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999.
gnh-69564

Derstvenšek Matjaž, Delavska ulica 7, Se-
novo, spričevalo 4. letnika Srednje šole Kr-
ško, izdano leta 2001. gnk-69586

Dešić Natalija, Cankarjeva 46, Nova Go-
rica, spričevalo 2. letnika Srednje kmetijske
šole. gnd-69922

Djukič Dušan, Brdnikova ulica 46, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Mos-
te, izdal RIC - kompletno, izdano leta 1999,
izdano na ime Đukić Dušan. gnm-69963

Djukić Rada, Brdnikova ulica 46, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Moste -
kompletno, izdano leta 1999, izdano na ime
Đukić Rada. gnh-69972

Dobravc Ljudmila, Nasipi 20, Trbovlje, sp-
ričevalo 2. letnika in diplomo Gostinske šole
Zagorje, smer natakar, izdano leta 1974/75,
izdano na ime Bobek Ljudmila. gnu-69801

Dolinšek Milojka, Gotska ulica 11, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Poljane Ljubljana, št. 247-76, izdano 22.
9. 1976, izdano na ime Žagar Milojka.
gnb-69820

Fantinič Jana, Šalara 22, Koper - Capodi-
stria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole Izola, izdano leta
1994/95. gny-70022

Fekonja Marjan, Sp. Voličina 80/a, Voli-
čina, zaključno spričevalo ŽIŠ Maribor - smer
orodjar, izdano leta 1969. m-2024

Filipič Ivan, Vodnikova cesta 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gos-
tinske šole, izdano leta 1975/76.
gnb-69845

Galin Jure, Župančičeva 3, Kamnik, spri-
čevalo 3. letnika Srenje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnd-69518

Gerdina Tomaž, Breg pri Borovnici 67,
Borovnica, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1994 in 1995. gnt-69510

Hadner Matej, Pesnica pri Mariboru
40/e, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o za-
ključnem izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano
leta 1993. m-1997

Hafner Hargita, Ul. 4. novembra 12, Se-
lnica ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Maribor, izdano
leta 2000. m-2028

Halužan Metka, Pristava 31, Pristava pri
Mestinju, diplomo št. 843, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem Maribor, smer
turistični tehnik, izdana leta 1989. m-1981

Horvat Barbara, Iga Grudna 7, Sežana,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1999. m-2029

Hriberšek Branko, Stara vas 51, Bize-
ljsko, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol Ljubljana - Poklicna voznoliča-
rska šola, št. 890, izdano leta 1971.
gnl-69985

Ivančič Tjaša, Pokopališka ulica 26, Ljub-
ljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
turistične šole, izdano leta 1999/2000.
gnq-70009

Jagodic Alan, Zlato polje 3/c, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SKGPŠ v Škofji
Loki, izdano leta 1995/96. gns-69728

Jagodič Vinko, Prekopa 50, Vransko, sp-
ričevalo poslovodske šole v Celju, izdano
leta 1979. m-2018

Jančar Andrej, Kompolje 40, Videm-Dob-
repolje, indeks, izdal Center strokovnih šol v
Domžalah. gng-70015

Jankolič Jadran, Jagodje 17, Izola - Isola,
spričevalo 1. letnika PKAŠ Koper.
gnm-69484

Jelinko Damir, Sadjarska 18, Maribor, di-
plomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1985.
m-2015

Kastelic Mojca, Mekinje nad Stično 19,
Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1991/92.
gnx-69973

Kavarič Veljko, Kraigherjeva 17, Ptuj, sp-
ričevalo o končani OŠ Kidričevo, izdano leta
1984. gnp-69931

Kleibencetl Mojca, Dekani 271, Dekani,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper, iz-
dano leta 2001. gns-69903

Klobučar Mihec, Kopališka ulica 22, Slo-
venj Gradec, maturitetno spričevalo Srednje
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tehnične šole Ravne na Koroškem, izdano
leta 1999. m-2005

Kmet Jožica, Repče 1, Trebnje, spriče-
valo 3. letnika Pedagoške gimnazije v Ljub-
ljani, izdano leta 1979. gnz-69721

Knap Danijel, Ruške čete 16, Ruše, spri-
čevalo 2. in 3. letnika SKSMŠ Maribor, izda-
no leta 1992, 1993. m-1993

Kocjančič Bojan, Cesta I. Istrske brigade
44, Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pomorske šole Piran, izdano leta
1984. gnv-69650

Kocjančič Maja, Bertoki, Markova 46, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 1. letnika Sred-
nje ekonomske in poslovne šole Koper, eko-
nomski tehnik, izdano leta 2000. gnp-69556

Kokol Esma, Topniška ulica 13, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole za dru-
žboslovje Vide Janežič, izdano leta 1985,
izdano na ime Jušić Esma. gnp-69581

Kolar Viktorija, Leška cesta 17, Mežica,
spričevalo št. 674, za 1. in 2. letnik Šole za
prodajalce Slovenj Gradec. gnn-70033

Končnik Jure, Vrbnje 44, Radovljica, in-
deks, št. 230AO426, izdala Strojna fakulteta
v Ljubljani. gne-69567

Kozar Vesna, Kardeljeva 57, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gra-
dbene šole Maribor, izdano leta 1999.
m-2001

Koželj Igor, Topniška ulica 70, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Škofijske klasične gi-
mnazije, izdano leta 1998. gnf-70091

Kugič Dijana, C. H. Verdnika 13, Jeseni-
ce, spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje trgovske šole v Kra-
nju, izdano leta 1998. gne-69942

Lampret Andreja, Zaloška cesta 43, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Bičevje v Lju-
bljani, izdano na ime Hajzeri Andreja.
gnc-69619

Lampret Boris, Sv. Boštjan 16, Dravog-
rad, zaključno spričevalo Ekonomske šole,
šolsko leto 1996797. gng-69940

Lišič Damir, Regentova 6, Ankaran - An-
karano, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kovinarske šole. gny-69597

Livio Barbara, Lucija, Obala 122, Porto-
rož - Portorose, indeks, št. 61076987, izda-
la Univerza v Mariboru. gnn-69783

Logar Iztok, Črdenc 7, Dol pri Hrastniku,
letno spričevalo SŠ za elektrotehniko in gos-
tinstvo Zagorje ob Savi, izdano leta 1992/93
in 1993/94. gnn-69608

Lukman Simona, Gerrnwiška 10/a, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Tona Čufar v
Mariboru, izdano leta 1986. m-2021

Magyar Rafaela, Hodoš 69/a, Hodoš -
Hodos, spričevalo 8. razreda OŠ Prosenja-
kovci. gno-70032

Mahorko Metka, Sp. Polskava 94, Pra-
gersko, indeks, št. 61114863, izdala Peda-
goška fakulteta. m-2025

Matić Majda, Maistrova 6, Brežice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole, št.
187, izdano leta 1975, izdano na ime Štefa-
nič Majda. gnj-70112

Matjašič Matjaž, Jaskova 47, Maribor, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje elektro raču-
nalniške šole v Mariboru. m-2012

Matko Silva, Sladki vrh 5/b, Sladki Vrh,
spričevalo o končani OŠ Sladki vrh, izdano
leta 1977 do 1984. m-1990

Mavsar Lilijana, Ipavčeva ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje gostin-
ske šole na Bledu, izdano leta 1993 in 1994.
gnl-69935

Mede Janez, Jurka vas 21, Straža, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika Poklicne gradbene

šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta
1970, 1971 in 1972. gnr-69829

Miljanović Brane, Trubarjeva 23, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene,
geodetske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnn-69683

Mlakar Darinka, Proletarska 10, Kidriče-
vo, diplomo Srednje gostinske šole Maribor,
izdana leta 1989. m-1988

Mojškerc Nataša, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1999 in 2000.
gnj-69462

Muminhodžić Enes, Kržišnikova ulica 10,
Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok v Ljubljani. gnt-69952

Muslimovič Martina, Gor. Sušice 36, Urš-
na sela, diplomo Poklicne oblačilne šole Viš-
nja gora, izdana v šolskem letu 1979/80, na
ime Lipovec Martina. gnr-70029

Nagode Sebastjana, Hotedršiča 145, Ho-
tedršica, spričevalo 2. letnika Srednje frizer-
ske šole Ljubljana, izdano leta 1998/99.
gnh-69593

Ocvirk Barbara, Kurirska pot 7, Škofja
vas, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizer-
ske , tekstilne, strojne in prometne šole Ce-
lje, izdano leta 1995 in 1996. gnm-70059

Pavošev Mario, Novi log 13, Hrastnik,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole Tr-
bovlje, izdano leta 1999/2000. gnc-69469

Pernek Nina, Smetanova 33, Maribor, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole Ma-
ribor, poklic frizer, izdano leta 1999. m-1994

Petrovič Kornelija, Aljaževa 2, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 71115976, izdala Prav-
na fakulteta v Mariboru. m-1986

Pinterič Primož, Podlubnik 33, Škofja
Loka, diplomo Srednje elek. šole v Kranju,
smer elektrikar elektronik, izdana leta 1988.
gnt-70027

Plohl Svetlana, Melinci 100, Beltinci, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekono-
mske, trgovske in upravno administrativne
šole v Murski Soboti, izdano leta 1995.
gnb-70045

Podjed Vika, Olševek 50, Preddvor, spri-
čevalo Srednje šole za trgovinsko dejavnost
- komercialni tehnik, izdano leta 1991 in
1992. gno-69457

Popit Saša, Turnovše 11, Vrhnika, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih st-
rok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta
1996. gni-70013

Poštrak Jakob, M. Zidanška 9/a, Šent-
jur, spričevalo 1. letnika SSŠ Štore, izdano
leta 1996. gno-69757

Potočnik Marjeta, Ulica Slavka Gruma 74,
Novo mesto, spričevalo 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1983, izdano na ime Medle Marjeta.
gnr-69504

Prepelič Jasmina, Ritoznoj 19, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o končani osnovni
šoli, št. delovnika VI-153/378. gnp-69731

Puklič Maja, Cesta pod parkom 36, Vele-
nje, indeks, št. 81450912, izdala EPF Mari-
bor. gnt-69727

Radulović Mirjana, Šmihel 24, Novo me-
sto, spričevalo od 1 do 4. letnika Strokovne
zdravstvene in poklicne tehniške kemijske
šole Novo mesto, izdano leta 1997, 1998,
1999 in 2000. gng-69765

Razdrh Sebastian, Ulica Milene Korbarje-
ve 20/a, Kranj, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje policijske šole v Tacnu, izdano
leta 1995. gnc-69944

Razgoršek Ivica, Razgor 16, Vojnik, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gosti-

nstvo in turizem Celje, izdano leta 1992 in
1993. gnu-69526

Ričnik Ida, Dalmatinska 38, Maribor, sp-
ričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške šole Ma-
ribor, izdano leta 1982/83 in 1983/84.
m-1971

Rozman Sađana, Kanižarica 60, Črno-
melj, spričevalo 6. razreda OŠ Črnomelj, iz-
dano leta 1999. gns-69478

Rozman Simončič Irena, Vodovodna
38/e, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Šubičeve gimnazije, št. 8/I-31, izdano
7. 10. 1974. gnz-69625

Ržen Aleš, Cesta 1. maja 61, Kranj, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje elektro in stro-
jne šole v Kranju. gnj-70016

Serec Boris, Raičeva ulica 47, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Miran Jarc v Ljublja-
ni, izdano leta 1988. gns-70078

Shaker Adnan, Žubina 10, Velika Loka,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka,
izdano leta 1989. gnf-70066

Siter Aleksandra, Nad Reko 22, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetij-
ske šole Maribor, izdano leta 1999. m-1973

Soklič Anica, Jelovška 36, Bohinjska Bis-
trica, diplomo Srednje tekstilne in obutvene
šole Kranj, izdana 25. 6. 1986. gnw-70024

Stepančič Bosa, Vanganelska 57, Koper
- Capodistria, spričevalo 8. razreda OŠ Pin-
ko Tomažič v Kopru, izdano leta 2001.
gny-70047

Svečak Aleš, Pohorska ulica 6, Celje, sp-
ričevalo 1. letnik Srednje gostinske šole v
Celju, izdano leta 1995. gnu-69680

Svečak Aleš, Pohorska ulica 6, Celje, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 1996.
gno-69682

Šebez Miroslav, Andreaševa ulica 16, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika SŠTS Šiška.
gnp-69906

Šiker Mateja, Mejna 58, Maribor, indeks,
št. 71092220, izdala Pravna fakulteta Mari-
bor. m-1979

Šimunič Margareta, Trg republike 3, Izola
- Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje pedagoške šole, izdano leta 1983/84.
gnn-69458

Širca Tanja, Pliskovica 53, Dutovlje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje kovinarske in pro-
metne šole Koper, smer frizer, izdano leta
2000/2001. gnv-70025

Šrimpf Andrej, Frankolovska 17, Maribor,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje elektro
šole - smer jaki tok, izdano leta 1979 in
1981. m-2013

Šteharnik Primož, Janeče 34, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu Gi-
mnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1993. m-1972

Štuhec Silvija, Turjanci 3, Radenci, spri-
čevalo Visoke zdravstvene šole Maribor, št.
3001052, izdano leta 1999. m-2027

Šulek Irena, Gomila pri Kogu 35, Kog,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
Murska Sobota, izdano leta 1982, izdano na
ime Golob Irena. gnq-70030

Švajncer Danilo, Jurski vrh 13, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo SKSMŠ v Ma-
riboru, izdano leta 1991. m-1996

Tomc Žiga, Beblerjev trg 8, Ljubljana, in-
deks, št. 22049750, izdala Fakulteta za špo-
rt. gne-69642

Trivunčević Sanja, Novi svet 17, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske in up-
ravno administrativne šole v Kranju, izdano
leta 1998 in 1999. gns-69978
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Ušaj Teira, Koštabona 44, Šmarje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje ekonomske d.š.
Koper, smer prodajalec-trgovec, izdano leta
1998/99. gnv-69725

Vasilić Dragica, Križevniška 5, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in st-
rokovne šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnb-70020

Videčnik Dušan, Cesta pod hribom 7,
Zreče, obvestilo o uspehu pri maturi, Poklic-
na in tehniška elektro in kemijska šola Celje,
poklic elektrotehnik elektronik, izdano 28.
7. 1997 v Šolskem centru Celje. gnd-69643

Vinko Maša, Gorišnica 81, Gorišnica, sp-
ričevalo 4. letnika Škofijske klasične gimna-
zije v Ljubljani, izdano leta 2001. gny-69722

Vrhunc Beti, Jesenovec 13, Železniki, sp-
ričevalo 1. letnika SKCPŠ Škofja Loka.
gnp-69606

Vukičević Jovanka, Vrbavska 6, Beograd,
Jugoslavija, spričevalo o končani OŠ v Pos-
tojni, izdano leta 1951. gnb-69520

Zalokar Silvester, Krivica 42, Prevorje,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za pro-
dajalca št. 2523-2806/94, izdano 1. 12.
1994. gnr-69729

Založnik Anton Franc, Bolgarska ulica 14,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano
leta 1970. gnk-69636

Zancan Robert, Čečovje 1, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
zaključni izpit SŠ Slovenj Gradec, lesarska
šola, izdano leta 1988/89, 1989/90,
1999/91. gnv-69600

Zevnik Bogdan, Hribarjeva 7, Cerknica,
indeks, št. 26011291 - podiplomski študij,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo. gnf-69691

Zorenč Emil, Šolska ulica 10, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro šole v
Mariboru, izdano leta 1986. m-2010

Žarn Benjamin, Čretež 6, Krško, spriče-
valo 4. letnika Srednje lesarske šole Škofja
Loka, lesarski tehnik. gnz-69596

Žemljič Sabina, Borejci 24/a, Tišina, in-
deks, št. 41044563, izdala Fakulteta za or-
ganizacijske vede. gnn-69483

Žgavec Tihomir, Veliko Ubeljsko 42, Hru-
ševje, diplomo Srednje šole Sežana, izdano
leta 1989/90. gnr-69733

Ostali preklici

Ahlin Vesna, Primičeva ulica 16, Škoflji-
ca, delovno knjižico, izdana na ime Bitenc
Vesna. gnq-70130

Ančimer Maja, Bistrica 28, Tržič, študent-
sko izkaznico, št. 32004011, izdala FNT -
oddelek za tekstilno tehnologijo v Ljubljani.
gnm-70084

AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1040107. gnv-70075

AVTO LESCE d.o.o., Rožna dolina 36,
Lesce, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1053178. gnu-70076

Behrić Zlatan, Gradišče nad Pijavo Gori-
co 34, Škofljica, delovno knjižico.
gnr-69954

Bence Iztok s.p. - nizke gradnje, Dolenji
Boštanj 20, Boštanj, licenco, št.
006693/6958 - RKN57/1998 za tovorno
vozilo TAM T 26B, z reg tablico KK D2-652
in tovorno vozilo TAM T 26B z reg. oznako
KK N3-815. gnx-70052

BKS - leasing d.o.o., Komenskega 12,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 10701109 za vozilo VW
Golf. gnp-69631

Borštnar Danijela, Jevčeva pot 1, Brez-
ovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gng-70065

Bufolin Boris, Na jami 12, Ljubljana, lice-
nco, št. 006586/6427-LM37/1998 za vo-
zilo z reg. št. LJ 86 28E. gnj-69812

Centner Bojana, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, študentsko izkaznico, št.
93437506. m-2019

Cvetek Mojca, Prešernova 75, Grosup-
lje, študentsko izkaznico, št. 784407, izdala
Ekonomska fakulteta. gne-69667

Černčič Silvester, Ulica bratov Greifov 14,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 14524,
izdana leta 1988 v Mariboru. m-1999

Čorovič Selman, Podbrezje 106, Naklo,
študentsko izkaznico, št. 25006060, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gns-69778

El Shawish Tanja, Ponikve 10/a, Videm-
Dobrepolje, člansko izkaznico, izdal SAP Lju-
bljana, št. 2413. gnn-69983

FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0157215 za vozilo
FIAT DUCATO 2,5 TDS z reg. oznako LJ 23-
76V, št. šasije ZFA23000005257376.
gnz-69671

Frece Marija, Pustike 18, Pristava pri Me-
stinju, delovno knjižico. gnn-69758

FRUCTAL D.D., Tovarniška 7, Ajdovšči-
na, licenco, št. 0003065/43 za vozilo z reg.
št. GO J1-403, GO J1-407 in GO J1-414.
gns-69703

Fujs Elizabeta, Sp. Ščavnica 53, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnb-69920

Gajšek Marjeta, Dole 37, Šentjur, štude-
ntsko izkaznico, št. 93457362. m-1978

Geld Janez, Lipovci 30, Beltinci, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 1038146. gnp-70031

Gombošova Renata, Cesta v njive 1, Kid-
ričevo, delovno knjižico izdano v Radovljici.
gnu-69730

Gorenak Jožica, Vorohova 14, Bistrica
ob Dravi, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1003411. m-2002

GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ
GRADEC D.D., Vorančev trg 1, Slovenj Gra-
dec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1049908. gnf-69766

Grdun Miko, Balkovci 15, Vinica, delov-
no knjižico, ser. št. 30426 , reg. št. 10635,
izdala UE Črnomelj. gni-70063

Gregorc Franci, Vnanje Gorice 83, Brez-
ovica pri Ljubljani, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 0229452.
gnm-69784

Groznik Matevž, Pot do šole 2/b, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1007328. gnu-69826

Hudoklin Tina, Gubčeva 20, Novo mes-
to, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo. gnt-69627

Hvala Hannelore, Štebijeva cesta 5, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Mo-
ste. gnh-69764

Jašić Vesna, Gospodinjska ulica 21, Lju-
bljana, preklic indeks, objavljen v Ur. l. RS,
št. 80/2001. gnb-69720

JEKO-IN, d.o.o., JESENICE, Titova 51,
Jesenice, licenco, št. 176/21 za vozilo z
reg št. KR 96-64P in KR A4-163.
gnw-70124

Jenkić Radmila, Vrunčeva 35/a, Celje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti

vozila, št. A 1029865 za Ford mondeo 1,8
TD wagon. m-1985

Jerebic Janja, Velika Polana 74, Velika
Polana, študentsko izkaznico, št. 61147591,
izdala Univerza v Mariboru - pedagoška faku-
lteta. gns-69803

Kamberi Gafur, Ulica Franca Volariča 4,
Kobarid, delovno knjižico. gnd-69718

Kašnik Andrej, Cesta brigad 48, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 63980060,
izdala FRI. gnw-69674

Kociper Jožef, Gajska ul. 38, Odranci,
delovno knjižico, št. 235907, izdala UE Len-
dava. gnt-70102

Kolar Janez, Planina 97, Planina, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št.
A 0074657. gno-70007

Kozamernik David, Polanškova ulica 20,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
25006084, izdala fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gnc-70019

Kranjc Barbara, Triglavska ulica 14, Žiri,
delovno knjižico. gnt-69777

Krstić Miomir, Titova 47, Jesenice, delo-
vno knjižico. gnu-69476

Lampret Andreja, Zaloška cesta 43, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnd-69618

Lamut Martin, Dolenjska cesta 120, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 29003064,
izdala Naravoslovna tehnična fakulteta v Lju-
bljani. gnx-69698

Leban Anže, Brunov drevored 11, Tol-
min, dijaško izkaznico, izdal Tehniški šolski
center Nova Gorica. gnj-69587

Lepša Irena, Prušnikova 54, Ljubljana-Še-
ntvid, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1032188. gny-69622

Likovski Tančioski Goran, Kvedrova ces-
ta 10, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gny-69797

Lorber Dejan, Ljubljanska 86/b, Maribor,
delovno knjižico, št. 12377, izdana leta 1998
v Mariboru. m-2017

Malgaj d.o.o., Gabrsko 30, Trbovlje, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1211827, A 0272629 in A
1290364. gnj-69787

Merc Ožbej, Linhartova cesta 60, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20980163, iz-
dala Pravna fakulteta. gnm-69634

MFM INTARZIJA d.o.o., Matenja vas 13,
Prestranek, licenco, št. 361/21 za tovorno
vozilo TAM PO T1-895. gnh-69964

Mrdjenović Miha, Šmarje 7, Koper - Ca-
podistria, študentsko izkaznico, št.
26020001, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo. gnv-69825

Oberžan Matjaž, Sallaumines 3, Trbov-
lje, študentsko izkaznico, št. 19317818,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-69566

Orač Tina, Bajčeva 17, Novo mesto, štu-
dentsko izkaznico, št. 01098135, izdala Pe-
dagoška fakulteta v Ljubljani. gnc-69719

Pagliaruzzi Mihael, Smetanova 27, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 41930139,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnk-69936

Pavlin Daniel, Mariborska cesta 86, Dra-
vograd, študentsko izkaznico, št. 22049490,
izdala Fakulteta za šport. gni-70138

Per Snežana, Kregarjeva 44, Brežice, de-
lovno knjižico. gnn-69533

Perpar Matjaž, Vihre 9, Mirna Peč, štude-
ntsko izkaznico, št. 63970117, izdala FRI.
gnu-69676

Počkaj Petra, Sp. Škofije 41/a, Škofije,
študentsko izkaznico, št. 71000163, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gne-69742
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Podgornik Marija, Erjavčeva 51, Nova Go-
rica, delovno knjižico. gnj-69487

PORSCHE INTER AUTO d.o.o., Verov-
škova 78, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 2006269.
gnq-69509

Postružnik Andrej, Selišči 17, Sveti Jurij
ob Ščavnici, delovno knjižico. gns-69528

Radoš Snežana, Cesta na Markovec 63,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnj-69612

Ratek Leonida, Hum pri Ormožu 70, Or-
mož, delovno knjižico. gnc-69594

Rebec Janko, Rakitnik 37, Prestranek,
delovno knjižico. gnb-69724

Rotar Valentina, Vilharjeva ulica 19, Piv-
ka, študentsko izkaznico, št. 19730765, iz-
dala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gno-70132

Rubin Ivan, Pameče 110, Slovenj Gra-
dec, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1022968. gnq-70005

Rudolf Darko, Plešičeva ulica 23, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnq-70080

Sajko Lidija, Ratanska vas 3/a, Rogaška
Slatina, delovno knjižico, št. 23637, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnp-69506

Savič Tadej, Rožna dolina, Cesta XXI/7b,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
64980143, izdala Fakulteta za elektrotehni-
ko v Ljubljani. gnc-69819

Savski Milena s.p., Avtoprevozništvo, gra-
dbena mehanizacija in trgovina, Vorančeva
47, Poljčane, licenco št. 007518/9000-
ZR60/1998 z dne 22. 7. 1998 za tovorno
vozilo Mercedes-Benz 3235 K 8x4-4 z reg.
oznako MB 34-38E. gnx-69923

Senčar Tanja, Prešernova 16, Ptuj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1132593. gnk-70011

Seničar Majda, Florjanska 125, Sevnica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1035220. gnw-69474

Skok Janez, Suhadole 46/b, Komenda,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0298920. gnm-69834

Sočič Monika, Puconci 384, Puconci,
delovno knjižico, ser. št. A 404985, reg. št.
64544, izdala Ue Murska Sobota.
gni-69488

Šantak Jože, Topniška ulica 70, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnw-69624

Trišič Miodrag, Valjavčeva 5, Kranj, delo-
vno knjižico. gnk-69911

Turšič Tadeja, Žerovnica 56, Cerknica,
vozno karto, št. 106, izdal Integral Notra-
njska. gnf-69966

Visinski Franjo, K brodu 1, Maribor, delo-
vno knjižico, št. 2629. m-2004

Vodopivec Urša, Dalmatinova 11, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 16676, izdala
FDV v Ljubljani. gnb-70145

Vogrinec Slavko, Frankolovska ulica 19,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1047091.
m-1982

Volpi Elena, Dunajska cesta 83, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 18970831, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnx-69498

Vukšinič Marjetka, Grabrovec 21, Metli-
ka, študentsko izkaznico, št. 06990100, iz-
dala Visoka šola za socialno delo v Ljubljani.
gnp-70131

Wressnig Gert, Rettenbach 42, Kloster,
Avstrija, pooblastilo za mornarja motorista št.
02/09-377/28-88-95. gnw-69649

Zgonec Janez Boštjan, Lužiško Srbska
13, Ljubljana, vozno karto, št. 597 - 100%
popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnw-70074

Zupan Janez, Brezje 9, Čemšenik, hrani-
lno knjižico, št. T 171, izdano pri HKS Trbov-
lje. gnm-69684

Zustovič Polonca, Pot na Fužine 39, Lju-
bljana, preklic indeksa, objavljen v Ur. l. RS,
št. 71/2001. gng-70069

Zustovič Polonca, Pot na Fužine 39, Lju-
bljana, študentsko izkaznico, št.
18980971, izdala Filozofska fakulteta.
gnh-70068

Županič Đurđica, Cesta 1. maja 10, Bre-
stanica, delovno knjižico. gnm-69734
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