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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 016313 Ob-61012
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

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

3. Datum izbire: 14. 12. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, ponudbeni
rok).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cevovodi d.o.o., Kersniko-
va 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
brez razkopavanja po Arharjevi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 12,266.726,45
SIT (brez DDV).

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

be: 20,169.105 SIT, 12,266.726,45 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 12/01.

13.
Vodovod - kanalizacija d.o.o.

Ljubljana

Št. 016313 Ob-61013
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

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

3. Datum izbire: 14. 12. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih
pogojih (ponudbena cena, ponudbeni rok).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cevovodi d.o.o., Kersniko-
va 2, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
brez razkopavanja po v Tomačevem do
ČP Obrije.

7. Pogodbena vrednost: 13,055.174
SIT (brez DDV).

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

be: 40,752.360 SIT, 13,055.174 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 12/01.

13.
Vodovod - kanalizacija d.o.o.

Ljubljana

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. 890-01 Ob-60871
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/522-22-71.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: nakup dializnega
materiala.

4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov  službe  in  oseba,  od  kate-

re se lahko zahteva dodatne informacije:
Komercialni  sektor,  Služba  za  javna
naročila Kliničnega centra Ljubljana,
Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/522-22-71.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 12. 2001.

Klinični center Ljubljana

Št. 1-2002 Ob-60989
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,

Kotnikova 28,1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom

Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
faks 300-39-37.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Metelkova 9.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

ročila, če je določen: februar 2002.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28,
Služba za investicijsko vzdrževanje, Jožica
Pergarec.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 14. 12. 2001.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 3/01 Ob-61017
1. Naročnik: Ministrstvo za promet - Di-

rekcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: izgradnja III. eta-
pe rekonstrukcije ceste G2-108/1182
Ribče-Litija od km 3.300 do km 4.750.

4. Kraj izvedbe gradbenih del: dela se
bodo izvajala na glavni cesti Ribče-Litija.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: /

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

8. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Direkcija RS za ceste
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Št. 4/01 Ob-61088
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska ul. 5,

2000 Maribor.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: projektiranje (v
PZI kvaliteti), dobava in montaža ko-
tlovnice (vročevodni, parni in kogene-
racijski del), skupne moči ca. 22 MW,
gorivo zemeljski plin.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: In-
vesticijski biro, Martin Munda, univ. dipl.
inž. el., tel. 02/321-25-62.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročnik bo oddal v iz-
vedbo izbranemu najugodnejšemu ponudni-
ku investicijo v celoti, katero bo le-ta izvedel
ob smiselni uporabi določila “ključ v roke“.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 12. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-61151
1. Naročnik: Center Vlade RS za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: storitev sveto-
vanja, sistemske podpore in administri-
ranja centralnega računalniškega siste-
ma CVI.

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

ročila, če je določen: 28. 12. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere

se lahko zahteva dodatne informacije:
Center Vlade RS za informatiko, Langusova
4, 1000 Ljubljana, Petra Rozman.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih:
http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v
zvezi z javnim naročilom lahko ponudniki
postavljajo preko informacijskega sistema,
dosegljivega na naslovu:
http://www2.gov.si:8000/jav-nar/jnvodg.nsf.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 12. 2001.

Center Vlade RS za informatiko

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Št. 1/2001 Ob-60874
1. Naročnik: Osnovna šola Prule.
2. Naslov naročnika: Prule 13, 1000

Ljubljana, tel. 01/25-18-468, faks
01/42-56-026.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo za na-
slednje sklope oziroma skupine, in sicer za
posamezne sklope ali za vse skupaj:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutninsko meso in izdelki,
4. ribe,
5. jajca,
6. kruh, pekovsko pecivo, sladice,
7. mlinski izdelki,
8. brezalkoholne pijače,
9. sveže sadje in zelenjava,
10. zamrznjeno in konzervirano sadje ter

zelenjava,
11. špecerija – ostalo prehrambeno

blago.
V skladu z razpisno dokumentacijo si

naročnik pridržuje pravico, da za posamez-

no skupino izbere več najugodnejših po-
nudnikov.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Prule,
Prule 13, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek 1. 3.
2002, zaključek 28. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Pru-
le, Prule 13, 1000 Ljubljana, Darja Grda-
dolnik.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
11. 1. 2002 med 10. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun Osnovne šole Prule, številka
50100-603-40386, sklic 10-01-2002
(DDV je vključen).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Prule, Prule 13,
1000 Ljubljana, Darja Grdadolnik oziroma
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2002 ob 13. uri, Osnovna
šola Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana, v učil-
nici za gospodinjstvo.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du s predpisi.

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

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

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

– da v zadnjih 6. mesecih ni imel bloki-
ranega ŽR,

– da zagotavlja zahtevane količine blaga,
– da dostavlja blago fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da ima organizirano kontrolo kakovosti

blaga,
– reference.
14. Pogoji so razčlenjeni v razpisni do-

kumentaciji: ponudba mora veljati najmanj
60 dni po odpiranju ponudb; naročnik bo
odločil o izbiri najugodnejših ponudnikov
predvidoma v 15 dneh po odpiranju.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna skupna vrednost blaga v skupini
oziroma sklopu.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Osnovna šola Prule, Prule 13, 1000
Ljubljana, Darja Grdadolnik.

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

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

Osnovna šola Prule

Št. 027/01 Ob-60875
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: hitromon-
tažni industrijski delovni oder.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: dobava v ča-
su od 8. 4. 2002 do 12. 4. 2002, postavi-
tev in prevzem v času od 25. 4. 2002 do
7. 5. 2002.

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 in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,
Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nad. soba 28, 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 dokumentaci-
je je 7.140 SIT (z DDV), znesek je potrebno
nakazati na ŽR št. 50103-601-16504 s pripi-
som “JR - Dobava hitromontažnega industrij-
skega delovnega odra”. Ob dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno 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 25. 1. 2002 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 28. 1. 2002
ob 11. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v višini 10% razpisane vrednosti
(1,080.000 SIT), ki bo veljavna do 25. 3.
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 25. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 11. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
49 točk; antikorozijska zaščita do 18 točk;
tehnologija postavljanja do 18 točk; dobava
dodatnih elementov do 6 točk; programska
podpora 5 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: 13. 12. 2001.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-60896
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na d.o.o., Elektro Gorenjska d.d.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,

1215 Medvode, tel. 01/47-49-274, faks,
01/47-49-272.

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTP
110/20/6,3 kV Medvode - dobava in
montaža opreme za fransformacijo.

(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:
variantne ponudbe niso predvidene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
začetek del je februar 2002, dobava na
gradbišče avgust 2002, montaža opreme
avgust - september 2002, preizkusi okto-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Savske elek-
trarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska c. 46,
1215 Medvode, po predhodni enodnevni
najavi po tel. 01/47-49-274 ali faks

01/47-49-272, z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov in obvezno navedbo dav-
čne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 27., 28. 12.
2001 od 9. do 12. ure ter ostale dni do
15. 1. 2002 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 41.650 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke na ŽR št.
50106-601-27492.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 1. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode -
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 31. 1. 2002 ob 11.30
v sejni sobi Savskih elektrarn Ljubljana d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 21,000.000
SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: obra-
čun se bo vršil na sledeč način: 65 % po-
godbene cene po uspešno opravljenem to-
varniškem preizkusu; 10 % pogodbene ce-
ne po dobavi opreme na gradbišče, 20%
pogodbene cene po uspešno opravljenem
funkcionalnem preizkusu transformatorjev,
5 % pogodbene cene po uspešno opravlje-
nem končnem tehničnem pregledu RTP ter
po tem, ko izvajalec dostavi naročniku ga-
rancijo banke za odpravo napak v garancij-
ski dobi.

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: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od roka dolo-
čenega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena z ovrednotenimi izgubami tran-
sformatorja v času 30 letne dobe obratova-
nja 75 %, tehnične karakteristike 15 %, po-
zitivne reference 10 %.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Ob-60897
1. Naročnik: Osnovna šola Notranjski

odred Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380
Cerknica.

2. Naslov naročnika: Cesta 4. maja 92,
1380 Cerknica, tel. 01/70-50-520, faks
01/70-50-531, e-mail: bozica.vesel@gu-
est.arnes.si.

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

1. mleko in mlečni izdelki: 34.620 kom,
4.230 l in 710 kg (orientacijska vrednost:
3,400.000 SIT),

2. meso in mesni izdelki: 2.030 kg
(orientacijska vrednost: 3,100.000 SIT),

3. piščančje in puranje meso ter izdelki
in jajca: 6.335 kg (orientacijska vrednost:
800.000 SIT),

4. kruh in pekovsko pecivo: 7.500 kg in
56.650 kom (orientacijska vrednost:
5,600.000 SIT),

5. pizza: 5.400 kom (orientacijska vred-
nost: 800.000 SIT),

6. zamrznjen program: 565 kg (orienta-
cijska vrednost: 200.000 SIT),

7. sadje in zelenjava: 13.845 kg (orien-
tacijska vrednost: 2,300.000 SIT),

8. sadni sokovi in sirupi: 4.100 l in
14.000 kom (orientacijska vrednost:
2,500.000 SIT),

9. moka in mlevski izdelki: 615 kg in 865
kom (orientacijska vrednost. 300.000 SIT),

10. ostalo prehrambeno blago: 1.823
kg, 360 l in 26.636 kom (orientacijska vre-
dnost: 2,700.000 SIT).

Količine posameznih vrst prehrambene-
ga blaga so opredeljene v specifikaciji, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Na-
ročnik si pridržuje pravico do sprememb
količine nabav posameznih vrst prehrambe-
nega blaga, glede na spremembe obsega
dela in dejanske potrebe.

(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 del razpisa-
nega javnega naročila (sklop živil). Ponudbe
za posamezne sklope morajo zajemati vse
vrste blaga v posameznem sklopu. Ponud-
nik mora navesti, da se ponudbe nanašajo
na sklope.

4. Kraj dobave: sukcesivna dobava pre-
hrambenega blaga v prostore naročnika na
naslovih:

– Osnovna šola Notranjski odred Cer-
knica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica,

– Podružnična šola 11. maj Grahovo,
Grahovo 53, 1384 Grahovo,

– Podružnična šola Maksim Gaspari
Begunje, Begunje 26, 1382 Begunje pri
Cerknici.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga z začetkom 1. 3. 2002, za-
ključek 28. 2. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago na naslovu naročnika
po predhodni najavi v tajništvu šole, pri Tatja-
ni Drobnič, tel. 01/70-50-520. Dodatne in-
formacije o naročilu lahko ponudniki dobijo
telefonsko na naslovu naročnika, vsak delov-
ni dan od ponedeljka do petka, med 10.30
in 11. uro, do pet dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb. Kontaktna oseba je Tatjana
Drobnič, tel. 01/70-50-520.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati po predho-
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dni najavi, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro, do vključno
31. 1. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT z DDV. Potrdilo o vplačilu
na ŽR naročnika 50106-603-59007 pred-
ložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene oziroma bodo prispe-
le najkasneje do 31. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerkni-
ca, tajništvo. Prevzemnica je Tatjana Dro-
bnič, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka med 9. in 12. uro.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 2.
2002 ob 14. uri, na naslovu naročnika v
šolski zbornici.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe in ban-
čna garancija za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti.

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

– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga,

– da je ponudbena cena fiksna dvanajst
mesecev od dneva odpiranja ponudb,

– da je plačilni rok najmanj 60 dni od
dneva dobave blaga,

– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni,

– da predloži vsaj tri referenčne izjave,
– da je pod stalnim nadzorstvom pristoj-

nih inšpekcijskih služb,
– da predloži odločbo o registraciji pri

VURS (samo ponudniki živil živalskega izvora),
– da je predmet ponudbe zdravstveno

neoporečno prehrambeno blago,
– da predloži vsa dokazila, ki so zahte-

vana v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti

kot originale ali overjene fotokopije.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
nudbeno dokumentacijo mora veljati do
3. 5. 2002. Naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri najkasneje do 1. 3. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. rok dobave (40 točk),
2. cena (30 točk),
3. reference ponudnika (15 točk),
4. finančna sposobnost ponudnika (10

točk).
Merila so natančneje opredeljena v raz-

pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu na-
ročnika Osnovna šola Notranjski odred Cer-
knica, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 8. in 14. uro, do pet dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba je
Tatjana Drobnič, tel. 01/70-50-520.

Ponudbe morajo biti predložene v zape-
čatenih kuvertah, morajo biti jasno označe-
ne z napisom “Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis za sukcesivno dobavo prehrambene-
ga blaga”, številko objave v Uradnem listu
RS in pripis sklopa, za katerega je ponudba
oddana. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 57 z dne
14. 8. 1998 str. 5749.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 12. 2001.

Osnovna šola Notranjski odred
Cerknica

Št. 133/01 Ob-60898
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,

1410 Zagorje, tel. 03/56-55-000, faks
03/56-64-616.

3. (a) Vrsta in količina blaga: RTG apa-
rat za slikanje pljuč in skeleta brez na-
stavljive mize.

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

4. Kraj dobave: ZD Zagorje, Cesta zma-
ge 1, 1410 Zagorje.

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

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Zagorje,
Cesta zmage 1, 1410 Zagorje, kontaktna
oseba je Danica Slapar, dr. med., tel.
03/56-55-000, faks 03/56-64-616.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame v 10 dneh po
tej objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
žite na ŽR št. 52700-603-40594.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
29. 1. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZD Zagorje - tajništvo, Cesta
zmage 1, 1410 Zagorje, v zaprti kuverti s
pripisom “Ponudba za dobavo Rtg aparata
za slikanje pljuč” s pripisom “Ne odpiraj” z
navedbo številke Uradnega lista RS, v kate-
rem je bil razpis objavljen.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb vo v torek 29. 1.
2002 ob 12. uri v sejni sobi ZD Zagorje,
Cesta zmage 1, Zagorje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
navedeni 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: izpolnjevati mora pogoje
iz 41. do 43. člena ZJN.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe,
predvideni čas odločitve je do podpisa po-
godbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: kvalite-
ta in cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dobite jih na naslovu pod 1. in 2. točko
oziroma pri osebi navedeni pod 7.a točko.

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

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

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 3/2000 Ob-61001
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-
ščad 17, Ljubljana, tel. 01/5892-698, tel.
01/58-92-405.

3. (a) Vrsta in količina blaga: opravlja-
nje tiskarskih in fotokopirnih storitev z
najemom poslovnih prostorov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
tiskarske storitve in fotokopiranje v centralni
koprnici Ekonomske fakultete ali tiskanje in
fotokopiranje v kopirnici Centralne ekonom-
ske knjižnice ali kopiranje v fotokopirnici
Centralne ekonomske knjižnice.

4. Kraj dobave: Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: v
smislu 3.b tega razpisa.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2. 2002
do 1. 2. 2003, z možnostjo podaljšanja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: recepcija Ekonom-
ske fakultete, Kardeljeva pl. 17, Ljubljana,

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
15. 1. 2002 ob delovnikih od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena 12.000 SIT, plačilo
na blagajni Ekonomske fakultete ali s polož-
nico na žiro račun št. 50105-603-40269.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Ekonomske fakultete
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana ali po poš-
ti na naročnikov naslov.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 2002 ob 12. uri v sejni sobi dekana-
ta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot jih
bo ponudil najugodnejši ponudnik, toda naj-
več 90 dni.

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

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: garancijo banke za res-
nost ponudbe, izjavo banke, da bo ponu-
dnik v primeru, da bo izbran pridobil garan-
cijo za dobro izvedbo posla.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: odločitev o izbiri pred-
vidoma 23. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: teh-
nična opremljenost, kadrovska uspo-
sobljenost, reference, dosedanje sodelo-
vanje, višina ponujene najemnine, plačilni
pogoji, dolžina obratovalnega časa, fik-
snost cen, ponudbena cena, neobvezne
bonifikacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta

Št. 10/01-3 Ob-60986
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks
07/46-68-110, kontaktna oseba Meta Bo-
govič, mag. farm. spec.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– zdravstveni material,
– zdravila skupine D in
– ostali zdravstveni material.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

Skupina A: zdravila skupine D
A/1. Sanitetno obvezilni material,
A/2. Material za inkontinenco,
A/3. Sredstva za hospitalno higieno in

dezinfekcijo.
a) Preparati na osnovi joda za razkuže-

vanje in umivanje kože,
b) Sredstva za čiščenje laboratorijskega

materiala,
c) Encimatski pripravki za čiščenje en-

doskopov,
d) Ostala sredstva za hospitalno higieno

in dezinfekcijo.
A/4. Material za vakumski odvzem krvi,
A/5. Infuzijski in transfuzijski sistemi,
A/6. Intravenozne kanile,
A/7. Elektrode in papir – Vezane na ob-

stoječe aparate,
A/8. Rokavice.
Skupina B: ostali medicinski potrošni ma-

terial.
4. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice

razloženo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 1. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva
15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc, do-
datne informacije o naročilu dobite pri
predstojnici lekarne, Meti Bogovič, mag.
farm. spec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Do-
kumentacija je na voljo po predhodnem do-
kazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT na ŽR naročnika številka:
51620-603-31177, s pripisom “za JN
Zdravstveni material, zdravila skupine D“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje do
1. 2. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Brežice, taj-
ništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, s pri-
pisom “Ne odpiraj, JN zdravstveni material-
Zdravila D“

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 2. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
bolnišnice Brežice – uprava.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 405-118/2001 Ob-60990
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana; tel.: 01/24-41-176; faks:
01/24-41-269; elektronski naslov: bran-
ka.abramovic-piasevoli@mszs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: labora-
torijska oprema za izvajanje pouka ke-
mije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sprejemljivost ponudb za posamezen sklop
od 1 do 12.

4. Kraj dobave: srednje šole na različ-
nih lokacijah v Republiki Sloveniji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: skladno z
najugodnejšo ponudbo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad za investi-
cije, Trubarjeva 3/VII. Kontaktna oseba je
tajnica Nataša Novak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
naprej.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije: 6.000 SIT; Način plačila: vir-
mansko ali s položnico na žiro račun št.
50100-630-10014 – izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 1. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, vloži-
šče, soba št. 202.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 1. 2002 ob 13. uri, Trubarjeva
3/V (sejna soba št. 40), Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
ponudnik mora predložiti zahtevane ban-
čne  garancije  ali  menice  v  višini  in  na 
način, ki je v skladu z vzorci za resnost
ponudbe, za dobro izvedbo prevzetih ob-
veznosti in za odpravo napak v garancij-
skem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik plača opremo 30 dni po dobavi na loka-
cije šol in uradnem 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: kot v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 1. 3. 2002, datum odločitve o
sprejemu ponudbe do 7. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
tehnična ustreznost, garancija, servis, do-
bavni rok, možnost preizkusa opreme, refe-
rence.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pisna vprašanja oziroma kot je nave-
deno v razpisni dokumentaciji.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 025/01 Ob-60997
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: buldožer.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
odvisen od ponudnikov.

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 in dodatne informacije: Jasmin Rebselj,
Oddelek za ekonomiko in javna naročila, I.
nad. soba 28, 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 9.520 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - Dobava buldožerja”. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o dav-
čnem zavezancu.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 31. 1. 2002 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 1. 2. 2002 ob
11. uri v sejni sobi naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% razpisane vredno-
sti, ki bo veljavna do 25. 3. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ponu-
dnik določi plačilne pogoje sam.

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 25. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu je 11. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plačilni pogoji do 60 točk; garancijska doba
do 15 točk; staro za novo do 10 točk; stroški
vzdrževanja do 5 točk; odzivni čas servisa do
5 točk; zagotovitev rezervnih delov do 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik ima dve možnosti: prodaja
novega, prodaja staro za novo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 29/4051/2001 Ob-61018
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: obnova
integrirnega sistema za zajemanje, ob-
delavo in selektivno distribucijo števčnih
merilnih podatkov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval le celovite ponudbe.

4. Kraj dobave: Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v 30
dneh od dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v dejavnosti uprav-
ljanja prenosnega omrežja III. nadstropje,
Dejana Kneževič, dodatne informacije Dan-
kan Karatina.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 1. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnik
Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 25. 1. 2001 ob 10. uri, v dvorani
RCV/IV. nadstropje.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41 do 43 členu
ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v raz-
pisni dokumentaciji (navodilo ponudniku za
izdelavo ponudbe).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 3. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 10. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (95%), plačilni pogoji (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

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

Št. 1 Ob-61086
1. Naročnik: Osnovna šola Stražišče

Kranj.
2. Naslov naročnika: Šolska ulica 2,

4000 Kranj, tel. 04/270-03-00, faks
04/231-15-36.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bni artikli za potrebe šolske prehrane.

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

– kruh,
– pekovsko pecivo,
– slaščičarski izdelki in keksi,
– zamrznjeni izdelki iz testa,
– perutnina in perutninski izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– jajca,
– mleko in mlečni izdelki,
– konzervirano sadje in zelenjava,
– zamrznjeno sadje in zelenjava,
– zamrznjene in konzervirane ribe,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– sirupi, sadni sokovi in drugi napitki,
– ostalo prehrembeno blago,
– agrumi,
– slovensko sadje,
– zelenjava.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Stražišče

Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj in podruž-
nici Besnica, Videmce 12 in Žabnica, Ža-
bnica 20.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 3.
2002 do 31. 12. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: tajništvo
Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska ulica
2, 4000 Kranj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
9. do 12. ure osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa ponudniki zahtevajo s
predložitvijo dokazila o vplačilu stroškov do-
kumentacije, da se jim dokumentacija poš-
lje po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
šole št. 51500-603-30094 - za razpisno
dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 23. 1. 2002
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Stražišče Kranj,
Šolska ulica 2, 4000 Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 1. 2001 ob 8. uri na Osnovni šoli
Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj do 31. 1.
2002, odločitev bo sprejeta predvidoma do
15. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 50 točk,
– celovitost ponudbe 20 točk,
– boljši plačilni pogoji - plačilo nad 30

dni 10 točk,
– dodatne ugodnosti 10 točk
– reference 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ni bil objavljen.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 12. 2001.
Osnovna šola Stražišče

Kranj

Št. 79 Ob-61097
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos Et-
hernet stikalo 1 (SW 1), 13 kosov Ether-
net stikalo 2 (SW 2), 1 kos Ethernet sti-
kalo 3 (SW 3), 1 kos Ethernet stikalo 4
(SW 4), 3 kose brezžična pristopna toč-

ka (BPT) in 12 kosov vmesnik za brez-
žično pristopno točko (VBPT).

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: zaključek v
15 dneh po sklenitvi pogodbe.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 51800-601-180, 15.000
SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., Nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2002 ob 11. uri Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da je ponudnik registri-
ran pri pristojnem državnem organu za de-
javnost, ki je predmet razpisa, da ni proti
ponudniku uveden postopek prisilne porav-
nave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe; da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila, iz-
dana pravnomočna odločba za kaznivo de-
janje, ki je povezano z njegovim poslova-
njem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila; da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi v RS;
da ni dal zavajajoče podatke, glede zahtev
iz te točke; da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije, da je ponudnik predložil vse zahtevane
dokumente, da ima status najmanj Cisco
Premier Certified Partner, da ima podpisa-
no RSA 98, SIS 98 ali ustrezno pogodbo s
proizvajalcem opreme (pogodba o tehnični
in strokovni podpori proizvajalca), da bo iz-
vedel projekt brez podizvajalcev, da ima re-
ference in preverjen strokovni kader na po-
dročju komunikacij (ISDN, FR, TCP/IP,

USMERJEVALNIKI,…), da ima reference na
področju postavitve in upravljanja velikih lo-
kalnih podatkovnih omrežij, da ima najmanj
5 redno zaposlenih strokovnjakov s fakul-
tetno izobrazbo el.tehniške ali računalniške
smeri, da ima najmanj enega redno zapo-
slenega strokovnjaka s statusom CCDP ali
CCNP, da ima oprema v ponujeni ceni tudi
3-letno vzdrževanje oziroma servis, da po-
nudnik zagotavlja servis opreme v celotni
življenjski dobi opreme, da ima v času ga-
rancijske dobe ponudnik stalno na razpo-
lago minimalno količino rezervnih delov in
opreme, da ponudnik v času garancije za-
gotavlja nadomestno opremo v primeru ka-
kršnekoli napake na kateremkoli delu opre-
me, da v času garancije ponudnik zagotav-
lja največji odzivni čas za odgovor 1 uro in
čas vzpostavitve funkcionalnosti naprave
največ 12 ur. Odzivni čas je čas od preje-
ma obvestila o napaki do povratnega klica
oziroma kontakta. Velja v času od 6. do
20. ure 7*365, da v ponudbi ponudnik
podati podrobne tehnične specifikacije ter
kataloške številke proizvajalca za vsak tip
ponujene opreme, da vsa oprema ustreza
tehničnim standardom, veljavnim v Repu-
bliki Sloveniji. Oprema mora biti opremlje-
na s certifikatom o skladnosti, ki ga mora
izdati pooblaščena ustanova v RS. Certifi-
katu mora biti priložena originalna odsto-
pna izjava proizvajalca ali uradnega distri-
buterja opreme.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 3. 2002, predvi-
deni datum odločitve 19. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40 točk, asistenca 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 63/01 Ob-61121
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: zamenja-
va strelovodne vrvi z OPGW optičnim ka-
blom na daljnovodu DV 2 x 110 kV Kle-
če-Vič:

– dobava OPGW, obešalnega in spoj-
nega materiala,

– montažna OPGW, obešalnega in
spojnega materiala,

– dobava uvodnih kablov in končne
kabelske opreme,

– montaža uvodnih kablov in končne
kabelske opreme ter kabelskih spojk z
meritvami kabelskega sistema.

(b) Če je predvidena oddaja 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: DV 2 x 110 kV Kle-
če-Vič.
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5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum pričetka dobave je mesec februar
2002 in predvideni zaključek meseca junija
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo 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 22. 1. 2002.

(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 22. 1. 2002 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 63/01 –
Ponudba za zamenjavo strelovodne vrvi z
OPGW optičnim kablom na daljnovodu DV
2 x 110 kV Kleče-Vič – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 2002 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: gotovin-
sko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.

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

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

♣ izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši 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 de-
lavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj 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,

♣ 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,

– izjava ponudnika o nezavajajočih po-
datkih,

– izjavo ponudnik, da razpolaga s potre-
bnimi avtorskimi, licenčnimi ali drugimi pra-
vicami v zvezi s ponudbo,

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

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

– dokazilo ponudnika, oziroma njegove-
ga podizvajalca o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti ka-
drov potrebnih za izvedbo naročila,

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

– okvirni terminski plan montaže optič-
nega kabla na relaciji RTP Kleče-RTP Vič,

– pisno izjavo ponudnika, s katero zago-
tavlja, da je seznanjen in soglaša s pogoji
montaže,

– 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 ♣ 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 63/01 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 (70% delež),
– reference dobavitelja kabla (10% de-

lež),
– reference izvajalca montaže (8% de-

lež),
– rok plačila (5% delež),
– rok izvedbe (4% delež),
– certifikat kakovosti ISO razreda 9000

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 11. 1. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 64/01 Ob-61122
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
izolatorjev podpornih in zateznih (10-20
kV) v obdobju 2002: 7700 kosov po spe-
cifikaciji v razpisni dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora obsegati vso razpisano bla-
go, oziroma opremo, delnih ponudb ne bo-
mo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega bla-
ga je v nadzorništvu Elektro Ljubljane, d.d.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant opre-
me, ki ustreza tehničnim razpisnim pogo-
jem.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naroča-
nje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi 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 22. 1. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 5.000 SIT (vključno
z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana d.d.,
št.: 50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 22. 1. 2002 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 64/01 –
Ponudba za dobavo izolatorjev podpornih in
zateznih (10-20 kV) v obdobju 2002 – Ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 2002 ob
13. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 56/VII
v Ljubljani.

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

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovin-
sko 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,

– 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 zahtevani višini,

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

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

– 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,

– izjava ponudnika o nezavajajočih po-
datkih,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti in strokovni usposobljenosti ka-
drov, potrebnih za izvedbo naročila,

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

– dokazilo o že izvedeni najmanj eni do-
bavi razpisanega blaga kupcem v zadnjih 5
letih, pri čemer je znašala vrednost te/teh
dobav vsaj 50% ponudbene vrednosti tega
razpisa,

– dokazilo, da je ponujeno blago že
uspešno v uporabi v elektrodistribucijskih
podjetijih RS in se mora nanašati na vsaj
25% razpisne količine in vse tipe razpisane-
ga blaga,

– 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.

Opomba:
Če se je ponudnik že javil na enega od

letošnjih javnih razpisov naročnika, sme v
ponudbi predložiti fotokopije zahtevanih do-
kumentov, (ki sicer ustrezajo glede žiga, pod-
pisa in starosti) in navesti, v kateri ponudbeni
dokumentaciji se nahajajo originali, oziroma
notarsko overjene fotokopije.

Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v origi-
nalu.

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 (90% delež),
– kakovost dobave (5% 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 11. 1. 2002.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 17. 12. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Ob-61155
1. Naročnik: Osnovna šola Maksa Dur-

jave.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Ma-
ribor, telefon/faks 02/330-47-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 15,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 1.
skupina: mesni izdelki, 2. skupina: mleko in
mlečni izdelki, 3. skupina: kruh, pekovski in
slaščičarski izdelki, 4. skupina: sadje, zele-
njava in stročnice, 5. skupina: sadni sokovi
in sirupi, 6. 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 Maksa Durja-
ve, Ruška cesta 15, 2000 Maribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. februar
2002 do 31. decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: Osnovna šola Maksa Durjave, Ru-
ška cesta 15, 2000 Maribor, pri Tatjani
Červek, telefon/faks 02/330-47-02. Do-
datne informacije o javnem razpisu ponu-
dniki lahko zahtevajo na naslovu: Osnovna
šola Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000
Maribor, Tatjana Červek, telefon/faks
02/330-47-02.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 18. januarja 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 4.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na žiro račun
51800-603-30208, 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 18. januarja 2002,
do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Maksa Durjave,
Ruška cesta 15, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. janu-
arja 2002 ob 14. uri na naslovu: Osnovna
šola Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000
Maribor.

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

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-
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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 28. februarja 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 30. januar
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
86 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 2 točki. Način ocenjevanja je
naveden 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: 17. december 2001.

Osnovna šola Maksa Durjave

Ob-61156
1. Naročnik: Osnovna šola Bežigrad,

Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Be-

žigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, te-
lefon 01/437-14-88, faks 01/437-14-93,
Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana,
Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana, telefon
01/231-31-35, faks 01/231-31-35.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vred-
nosti 52,400.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki, 2. skupi-
na: perutninsko meso, 3. skupina: ribe, 4.
skupina: mleko in mlečni izdelki, 5. skupi-
na: kruh in pekovski izdelki 6. skupina: sla-
ščičarski izdelki, 7. skupina: žito in mlevski
izdelki, 8. skupina: sadje, zelenjava in stroč-
nice, 9. skupina: konzervirani izdelki, 10.
skupina: zamrznjeni izdelki, 11. skupina: sa-
dni sokovi in sirupi, 12. skupina: olja in
izdelki, 13. skupina: ostalo prehrambeno
blago. Ponudniki lahko predložijo ponudbo
za celotno javno naročilo, za posamezne
skupine živil ali za posamezna živila.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Bežigrad,
Črtomirova 12, 1000 Ljubljana, Osnovna
šola Toneta Čufarja Ljubljana, Čufarjeva 11,
1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 15. februar
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, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,

faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta: al-
tus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od pondeljka do petka, med 10. in 13.
uro, do vključno 17. januarja 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun pri NLB
številka 02083-0053787157, sklic na št.
043-2001, 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 17. januarja 2002,
do 12. 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 ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. januarja 2002
ob 15.00 uri na naslovu: Osnovna šola Beži-
grad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik, ki bo v kumulativi dal ponudbo višjo od
30,000.000 SIT, mora ponudbi priložiti ban-
čno garancijo za resnost ponudbe v višini
5% neto ponudbene vrednosti. Za ponudni-
ke, ki bodo v kumulativi dali ponudbo nižjo
od 30,000.000 SIT, bančna garancija za
resnost ponudbe ni potrebna.

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 po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do 28.
februarja 2002, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 30. januar 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
86 točk, strokovna priporočila/reference do
5 točk, lastna proizvodnja do 2 točki, plačilni
pogoji do 5 točk, odzivni čas za interventna
naročila do 2 točki. Način ocenjevanja je
naveden 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: 17. december 2001.

Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola
Toneta Čufarja Ljubljana

Št. 4/2000 Ob-61161
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Eko-

nomska fakulteta.

2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-
ščad 17, Ljubljana, tel. 01/58-92-437, te-
lefaks 01/58-92-698.

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

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

4. Kraj dobave: sedež naročnika Karde-
ljeva ploščad 17, Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 2. 2002
do 31. 1. 2003 z možnostjo enkratne obno-
vitve pogodbenega razmerja.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: recepcija Eko-
nomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do
15. 1. 2002 ob delavnikih od 8. do 14. ure
oziroma po naročilo po pošti.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena 10.000 SIT, pla-
čilo na blagajni Ekonomske fakultete ali z
virmanom na žiro račun naročnika št.
50105-603-40269.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Ekonomske fakultete,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana ali po poš-
ti na naročnikov naslov.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 1. 2002 ob 13. uri.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot jih
bo ponudil najugodnejši ponudnik, toda naj-
več 90 dnevni plačilni rok.

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: ustrezne zmogljivosti in
opremljenost z dostavnimi vozili, ki bodo
zagotavljala nemoteno oskrbo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 23. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
na opremljenost, kadrovska usposoblje-
nost, reference, dosedanje sodelovanje,
plačilni pogoji, dolžina obratovalnega ča-
sa, fiksnost cen, ponudbene cene, neob-
vezne bonifikacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
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Št. 11442/01 Ob-61162
1. Naročnik: Parkirišča javno podjetje

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vodnikov trg 5,

1000 Ljubljana. tel. 01/300-22-20, faks:
01/43-43-564, elektronski naslov: in-
fo@parkirisca-lj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: tiskanje
in dobava 1,400.000 komadov parkir-
nih listkov za označevanje parkiranja v
Ljubljani.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, sedež naroč-
nika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek
02/02, trajanje dobave v skladu s ponudbo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mira Pustovrh.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče prevzeti na sedežu
naročnika vsak delovnik od objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno petek 25. 1.
2002, med 9. in 13. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponedeljek 28. 1.
2002, do 10. ure. Naročnik bo obravnaval
ponudbe, ki bodo najkasneje do ponede-
ljka 28. 1. 2002 do 10. ure prispele na
sedež naročnika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Parkirišča javno podjetje d.o.o,
Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek 29. 1. 2002 ob 9. uri na sede-
žu naročnika - sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
dobave predmeta javnega naročila ne prej,
kot v 30 dneh po dobavi. Ponudnik lahko v
ponudbi navede tudi daljši plačilni rok - raz-
pisna dokumentacija.

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. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 90 dni od izteka roka za oddajo
ponudb, v primeru revizije pa do konca revi-
zijskega postopka. Odločitev o sprejemu
ponudbe predvidoma najkasneje petek
1. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena -
50 točk, reference - 30 točk, rok izvršitve
naročila 10 točk, rok plačila - 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Št. 39/2001 Ob-61165
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, 2110 Mari-
bor, telefaks 02/25-22-241 in
02/22-00-107; tel. 02/22-00-234;

3. (a) Vrsta in količina blaga: osebna
zaščitna sredstva.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročnik bo upošteval ponudbe za celotno
javno naročilo in posamezne zaključene
sklope na katere ponudnik konkurira.

(c) Ocenjena vrednost javnega naroči-
la: 66,000.000 SIT.

(č) Ocenjena vrednost zaključenih sklo-
pov javnega naročila:

– skupina A): 23,150.000 SIT;
– skupina B): 19,800.000 SIT;
– skupina C): 4,100. 000 SIT;
– skupina D): 6,400.000 SIT;
– skupina E): 1,600.000 SIT;
– skupina F): 11,200.000 SIT.
4. Kraj dobave: v skladišče in na objek-

te naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave: 1. 2. 2002; predvi-
deni datum zaključka dobav: 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/ I. nadst.), na dan
te objave in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri: Miru
Pečovniku, inž. el. in Milanu Nežmahu,
univ. dipl. org., tel. 02/22-00-234 in
02/22-00-127 na dan objave in nato vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati, na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 15. 1. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 51800-601-22802.
(DDV je upoštevan v ceni).

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 21. 1.
2002 do 9. ure v Splošno kadrovski sek-
tor–vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/ I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
pri naročniku: Elektro Maribor, javno podje-
tje za distribucijo električne energije d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno ka-

drovski sektor – vložišče (prevzemnik Mar-
jana Gredin, soba št. 114/ I.nadst.). Na
kuverti s ponudbo mora biti v levem spod-
njem kotu vidna oznaka: “Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis”. Navedena mora biti:
številka objave tega javnega razpisa; št.
Uradnega lista RS in predmet javnega naro-
čila. Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Kuverta v kateri je po-
nudbena dokumentacija s ponudbo mora
biti zapečatena, ponudbena dokumentacija
s ponudbo pa mora biti zvezana z pečatno
vrvico in zapečatena.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 21. 1.
2002 ob 10. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 3% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa, na katerega ponu-
dnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih dru-
gih: rok plačila: 60 dni, od datuma izstavi-
tve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen Zakona o jav-
nih naročilih): ponudbo lahko predloži sku-
pina izvajalcev, gospodarska družba ali sa-
mostojni podjetnik, ki je registriran in ima
ustrezne kvalifikacije za izvedbo dobav bla-
ga, ki je predmet javnega 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 ugotavljnje usposobljenosti
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;

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 30. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 60 točk;
– potrjene reference: 25 točk;
– plačilni pogoj: 15 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Miru Pečovniku,
inž. el. in Milanu Nežmahu, univ. dipl. org.,
tel. 02/22-00-234 in 02/22-00-127.

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

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

Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Maribor
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

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

Št. 363-6/01-134 Ob-60881
1. Naročnik: Občina Kočevje
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 26,

1330 Kočevje, faks 01/89-38-230
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev

poslovnih prostorov za pisarniško
dejavnost v I. in II.nadstropju objekta
TZO 2 v Kočevju, ocenjena vrednost del
45,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Kočevje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so možne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek februar 2002, dokončanje maj 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarstvo, turizem in gospodarske jav-
ne službe, Ljubljanska 26, Kočevje, Mojca
Bence, tel. 01/89-38-235.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do roka za oddajo ponudb, s predložitvijo
potrdila o plačanih stroških razpisne doku-
mentacije.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  10.000 SIT  (v
ceno  vključen  DDV),  na  transakcijski
račun pri Banki Slovenije, št. računa
01000-0100005240.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
preložiti ponudbo: 15. 1. 2002 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2002 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Kočevje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila/skli-
cevanje na določila v predpisih: avansa ni,
rok plačila 60 dni po mesečnih situacijah.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbran kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): pravni akt o sku-
pni 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: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 120 dni po datumu
odpiranja ponudb. Predvideni datum odlo-
čitve 22. 1. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Nevenka Drobnič, tel.
01/89-38-210.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Občina Kočevje

Št. 76/G Ob-60992
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg. 10,

2500 Maribor, tel. 449-23-02, faks
449-23-79.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela na ob-
jektu novi poštni center Maribor.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek 12 mesecev po pod-
pisu pogodbe in uvedbi v posel.

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

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 51800-601-180,
virmanski nalog ali splošna položnica,
100.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije,d.o.o., nabav-
na služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2002 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višni
120,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od podpisane situacije do 80% pogodbene
vrednosti, 10% pogodbene vrednosti v 30
dneh po kvalitetnem prevzemu objekta in
10% pogodbene vrednosti po pridobljenem
uporabnem dovoljenju.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša

(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

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: da je ponudnik registriran pri pri-
stojnem državnem organu za dejavnost, ki
je predmet razpisa, da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti v skladu s predpisi v RS; da so čisti
prihodki od prodaje enaki ali večji od trikrat-
ne vrednosti ponudbe na katero se prijavlja;
da izkazana izguba iz naslova poslovanja v
preteklem letu (Obrazec BON I III/7) ne
presega 5 % skupnih prihodkov, da bloka-
da računa ni daljša od 10 dni, da v ponudbi
ni ponujen komercialni popust v enkratnem
znesku, da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke; da je predložen obrazec
izjave, da sprejema pogoje iz razpisne do-
kumentacije, da je predložil garancije za
resnost ponudbe v višni 120,000.000 SIT,
da ima poravnane vse zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, kooperantov in po-
dizvajalcev, da ponudnik ni sodeloval ali
njegov podizvajalec pri pripravi razpisne
dokumentacije ali njenih delov, da je para-
firal pogodbo, da je v zadnjih 5. letih kot
nosilec posla kvalitetno izvajal dela na vsaj
5. objektih visoke gradne (poslovni stano-
vanjski in podobni prostori) v vrednosti nad
500,000.000 SIT.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 4. 2002., predvi-
deni datum odločitve 19. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 16. 1. 2002
ob 10. uri v Gradbeni službi Uprave Pošte
Slovenije, d.o.o. Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 32-33 z dne
5. 5. 2001, Ob-48055.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

Št. 2546/2001 Ob-61002
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Ljubljana Vič-Rudnik.
2. Naslov naročnika: Dom starejših

občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na
Bokalce 51, 1125 Ljubljana - Brdo, tel.
01/477-06-00, faks 01/477-07-55.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža tehnološke opreme kuhinje
Doma v ocenjeni vrednosti 45,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
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vse skupaj: ponudnik mora predložiti po-
nudbo za vsa dela.

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

4. Kraj izvedbe: Cesta na Bokalce 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum predvi-
denega začetka: 5 dni po podpisu pogod-
be, datum dokončanja: 45 dni po podpisu
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Dom
starejših občanov Ljubljana Vič- Rudnik,
kontaktna oseba Franc Magister, tel.
01/477-06-01, el. naslov: franc.magi-
ster@dso-vic.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
od 8. do 12. ure do roka za oddajo ponud-
be (po predhodni telefonski najavi).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 30.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki po-
ravnajo z nakazilom na žiro račun št.
50101-603-50449, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom starejših občanov Ljublja-
na Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, tajniš-
tvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 1.
2002 ob 13. uri, v prostorih Doma starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bo-
kalce 51, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ocenjene vredno-
sti ponudbe z veljavnostjo 60 dni od odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na RS za leto 2001 in sklenjeno pogodbo.

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: opredeljeni so v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 90 dni od odpiranja ponudb,predvideni
datum odločitve o prejemu ponudbe je
28. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: tehnološke zna-
čilnosti opreme, rok izvedbe, plačilni po-
goji, cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12.2001.

Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik

Ob-61080
1. Naročnik: Ustanova “Fundacija poti

miru v Posočju”, Gregorčičeva ulica 10,
5222 Kobarid.

2. Naslov naročnika: Gregorčičeva uli-
ca 10, 5222 Kobarid, tel. 05/38-90-000,
faks 05/38-90-002, e-mail info@kobari-
ski-muzej.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zaključ-
na gradbena in obrtniška dela za študij-
ski center 1. svetovne vojne v objektu
Gregorčičeva 8 v Kobaridu.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.

4. Kraj izvedbe: Gregorčičeva 8 v Ko-
baridu.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del v
februarju 2002; zaključek 15. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Usta-
nova “Fundacija poti miru v Posočju”; Jože
Šerbec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi
javnega razpisa.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ob dvigu dokumen-
tacije je potrebno predložiti dokazilo o na-
kazilu 5.000 SIT (v ceni razpisne doku-
mentacije je vključen DDV) na račun
04753-0000145792 - transakcijski račun
pri Novi KBM.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do četrtka 31. 1.
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ustanova “Fundacija poti miru
v Posočju”, Gregorčičeva ulica 10, 5222
Kobarid.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: v ponedeljek 4. 2. 2002 ob 12. uri
na sedežu ustanove.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo bo naročnik izvršil v roku 15 dni od potr-
ditve zaključne situacije.

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

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

poleg pogojev iz 41. do 43. člena ZJN na-
vesti dosedanje reference.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 4. 2. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
a) cena,
b) dosedanje reference,
c) datum dokončanja del.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: pogodba z najugodnejšim po-
nudnikom bo sklenjena po načelu “ključ v
roke”.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Ustanova “Fundacija poti miru v
Posočju”

Št. 110-1/01 Ob-61130
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; Srmin - Socerb; predor
Dekani in trasa od km 19,500 do km
26,400.

(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 po naslednjih
sklopih:

sklop 1.1.1: gradnja predora Dekani:
– dolžina leve cevi 2.175,27 m (od km

21,5+54,08 do km 23,7+29,35 – po sta-
cionaži AC),

– dolžina desne cevi 2.191,77 m (od
km 21,5+60,00 do km 23,7+51,77 – po
stacionaži AC);

ki obsega:
– izvedba predora – gradbeni del,
– izvedba predusekov s portalnimi kon-

strukcijami,
– pogonski centrali – gradbeni del,
– napajalni in požarni vodovod z vodo-

hramom;
sklop 1.1.2: gradnja trase AC od km

19,500 do km 26,400, ki obsega:
– osnovno traso v dolžini 4.760 m, ki

zajema:
– razcep Srmin,
– deviacije,
– podporni in oporni zidovi,
– vodnogospodarske ureditve, zadrže-

valni objekti in regulacije,
– prestavitve elektrovodov in napajanja,
– javna razsvetljava,
– klic v sili,
– prestavitev in zaščita vodovodov,
– prestavitev in dograditev fekalne kana-

lizacije,
– prestavitev TK vodov,
– protihrupna zaščita,
– krajinska ureditev in zasaditev,
– oprema ceste.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov je vključena.

4. Kraj izvedbe: AC Klanec - Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je za

sklop 1.1.1:
– predor Dekani - 32 mesecev od uved-

be Izvajalca v Delo,
za sklop 1.1.2:
– trasa AC od km 19,500 do km 26,400

pa 34 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 80.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo za sklop 1.1.1,
100.000 SIT za sklop 1.1.2, oziroma
150.000 SIT za oba razpisana sklopa po-
nudniki lahko 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 7. 2. 2002 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 7. 2.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
za sklop 1.1.1 v višini 411,000.000 SIT in
veljavnostjo 172 dni od datuma odpiranja
ponudb in za sklop 1.1.2 v višini
325,000.000 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 29. 6. 2002. Datum

odločitev o sprejemu ponudbe je 20. 3.
2002.

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: predhodni javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/01 z
dne 10. 8. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 12. 2001.

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

Ob-61132
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: Construction of the tunnel Deka-
ni and the alignment from km 19,500
to km 26,400 on the MW Klanec - An-
karan.

(b) If it is projected that parts of the works
or a group of works from the order be award-
ed individually, the scope of the groups of
works and the possibility of tendering for
one group, several groups or everything to-
gether:

1.1.1 Construction of the tunnel Dekani
– Length of the left tube 2,175.27 m
(from km 21.5+54.08 to km

23.7+29.35- as per MW stationing),
– Length of the right tube 2,191.77 m
(from km 21.5+60.00 to km

23.7+51.77-as per MW stationing);
Comprising of:
– Execution of the tunnel – civil part,
– Execution of pre-cuts with portal struc-

tures,
– Driving central station – civil part,
– Feeder and fire water supply with wa-

ter keeping basin;
1.1.2 Construction of the MW align-

ment from km 19.500 to km 26.400, com-
prising of:

The basic alignment in the length of
4,760 m, consisting of:

– Junction Srmin,
– Deviations,
– Supporting and retaining walls,
– Water economy arrangements, retain-

ing structures and water stream control and
regulations,

– Displacement of power lines and sup-
plies,

– Public lighting system,
– Emergency call,
– Displacement and protection of water

supply systems,
– Displacement and additional building

of faecal sewage system,
– Displacement of telecommunication

lines,
– Noise protection facilities,
– Landscaping and planting.
(c) Information about the purpose of civil

works, if the preparation of designs is in-
cluded: Preparation of designs is included.

4. Location of the performance of
Works: MW Klanec – Ankaran.

5. Acceptability of alternatives: Alterna-
tives are not acceptable.

1. 6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works:

– the completion period for the group of
works 1.1.1 – the tunnel Dekani is 32
months from the time the Contractor is in-
troduced into Works;

– for the group of the works 1.1.2 – the
alignment from km 19.500 to km 26.400 is
34 months from the time the Contractor is
introduced into Works.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the con-
tact 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 21st

December 2001 to 7th February 2002 be-
tween 8.00 a.m. and 11.00 a.m. local time,
Monday through Friday.

(c) Bidders can obtain tender documen-
tation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 80.000 for the group 1.1.1,
SIT 100.000 for the group 1.1.2 or SIT
150.000 for both tendered groups of works
(VAT included), or in equivalent amount paid
in any convertible currency.

Payments must be made with a bank
transfer to bank giro account no.
50106-601-291863 for payments in SIT
or, for payments in other foreign curren-
cies, to bank giro account no. 51774/7 at
Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana. The
beneficiary shall be Družba za državne ceste
d.o.o., with a note attached: “For tender
documentation”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by 9:00
am on 7th February 2002 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 7th February 2002 at 10 am
at this address: Ministrstvo za promet (Min-
istry of Transport), Langusova 4, Ljubljana,
conference room on the 1st floor.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable Bid Security, if required in this
procedure: The Bid must be accompanied
by a Bid Security in the amount of SIT
411,000.000 for the group 1.1.1 and of
SIT 325,000.000 for the group 1.1.2. The
validity of the Bid Security shall be 172
days counted from the Bid Opening Date.

11. The main conditions concerning the
financing and payment, and/or quoting of
relevant provisions from other documents
concerning payments: The order shall be
financed from the proper funds of the Mo-
torway Company in the Republic of Slove-
nia, DARS d.d. and the loan awarded by the
European Investment Bank (EIB).
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The method of payment is specified in
the contract as a mandatory component of
tender documentation.

12. Legal  form  of  connection  of
Bidders  in  the  group  within  one  Bid,
after it has been selected as the most fa-
vourable (Public Procurement Act, Article
47): In accordance with the tender specifi-
cations.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualifica-
tion, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procure-
ment 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 29th June 2002. The
decision date of the acceptance of Bid is
20th March 2002.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria for
the selection of the most favourable Bidder
is: In accordance with the tender specifica-
tions.

16. Possible other information about the
tender.

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The previous Public tender was published
on 10th August 2001 Off. Gazette no.
67/2001.

18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 14th December 2001.

Motorway Company in the
Republic of Slovenia

DARS d.d.

Št. 110-1/01 Ob-61133
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; Srmin - Socerb; viadukt
Bivje in ostali premostitveni objekti od
km 19,500 do km 26,400.

(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 po naslednjih
sklopih:

– sklop 1.1.1: Gradnja viadukta Bivje, v
km 25.0 + 65,48 (začetek), v km 25.6 +
23,48 (konec), d = 557,50 m, š = 28,43 m,

– sklop 1.1.2: Gradnja objektov od km
19,500 do km 26,400, in sicer:

– podvoz 3-13, v km 21.800, d = 6,00 m,
š = 38,45 m,

– podhod 3-14, v km 23.877,
d = 4,80 m, š = 53,15 m,

– podvoz 3-15, v km 0,477 kraka 1 v
razcepu Srmin, d = 11,80 m, š = 23,50 m,

– podvoz 3-16, v km 25.933,
d = 25,92 m, š = 35,76 m,

– nadvoz 4-8a, v km 19.820,
d = 69,00 m, š = 7,90 m,

– nadvoz 4-11, v km 0.241 – 0.278
dev. 1-29, d = 36,90 m, š = 13,96 m,

– nadvoz 4-12, v km 4.022 (začetek), v
km 4.091 (konec) krak 2B HC,
d = 71,35 m, š = 10,30 m,

– nadvoz 4-12a, v km 26.223 (začetek),
v km 26.292 (konec) d = 71,09 m, š =
28,70 m,

– most 5-1, v km 3.250 HC,
d = 17,10 m, š = 10,00 m,

– most 5-3, v km 0.410 dev. 1-30, d =
29,50 m, š = 9,00 m,

– most 5-4, v km 26.415, d = 9,47 m, š
= 6,30 m,

– most 5-5, v km 0.176 dev. 1-28, d =
10,67 m, š = 9,20 m,

– viadukt Lama 6-5a, v km 24.336 (za-
četek), v km 24.421 (konec) d = 86,00 m,
š = 28,33 m.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izdelava pro-
jektov je vključena.

4. Kraj izvedbe: AC Klanec - Ankaran.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je

– za sklop 1.1.1: viadukt Bivje 20 mese-
cev od uvedbe izvajalca v delo,

– za sklop 1.1.2 ostali premostitveni ob-
jekti je 6 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo za podvoze, podhode in mostove, 8
mesecev od uvedbe izvajalca v delo za nad-
voze ter 10 mesecev od uvedbe izvajalca v
delo za viadukt Lama 6-5a.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 01/47-88-331, faks
01/47-88-332.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovni dan od 8.
do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo za sklop 1.1.1,
60.000 SIT za sklop 1.1.2, oziroma 80.000
SIT za oba razpisana sklopa 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 5. 2. 2002 do 9. ure .

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 2.
2002 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
za sklop 1.1.1 v višini 93,000.000 SIT in
veljavnostjo 172 dni od datuma odpiranja
ponudb in za sklop 1.1.2 v višini
54,000.000 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 27. 6. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 18. 3. 2002.

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: predhodni razpis je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 67/01 z dne
10. 8. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
14. 12. 2001.

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

Ob-61134
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: Construction of the viaduct Bivje
and other bridging structures from km
19.500 to km 26.400 on the MW Klanec
– Ankaran.

(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 eve-
rything together:

1.1.1 Construction of the viaduct Bivje
at km 25.0 + 65,48 (beginning), at km 25.6
+ 23,48, (end) l = 557,50 m, w = 28,43 m;

1.1.2 Construction of structures from km
19.500 to km 26.400, comprising of:

– Underpass 3-13 at km 21.800, l =
6,00 m, w = 38,45 m,

– Passenger underpass 3-14, at km
23.877, l = 4,80 m, w = 53,15 m,

– Underpass 3-15, at km 0,477 of leg 1
within Srmin junction, l = 11,80 m, w =
23,50 m,

– Underpass 3-16, at km 25.933, l =
25,92 m, w = 35,76 m,

– Overpass 4-8a, at km 19.820, l =
69,00 m, w = 7,90 m,

– Overpass 4-11, at km 0.241 – 0.278
dev. 1-29, l = 36,90 m, w = 13,96 m,

– Overpass 4-12, at km 4.022 (begin-
ning), at km 4.091 (end) leg 2B MW, l =
71,35 m, w = 10,30 m,
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– Overpass 4-12a, at km 26.223 (be-
ginning), at km 26.292 (end), l = 71,09 m,
w = 28,70 m,

– Bridge 5-1, at km 3.250 MW, l =
17,10 m, w = 10,00 m,

– Bridge 5-3, at km 0.410 dev. 1-30, l =
29,50 m, w = 9,00 m,

– Bridge 5-4, at km 26.415, l = 9,47 m,
w = 6,30 m,

– Bridge 5-5, at km 0.176 dev. 1-28, l =
10,67 m, w = 9,20 m,

– Viaduct Lama 6-5a, at km 24.336 (be-
ginning), at km 24.421 (end), l = 86,00 m,
w = 28,33 m.

(c) Information about the purpose of civil
works, if the preparation of designs is in-
cluded: Preparation of designs is included.

4. Location of the performance of
Works: MW Klanec – Ankaran.

5. Acceptability of alternatives: Alterna-
tives are acceptable.

6. Data on the planned beginning and
completion of the works or the duration of
the works: the completion period for the
group of works 1.1.1 – the viaduct Bivje is
20 months from the time the Contractor is
introduced into Works; for the group of the
works 1.1.2 – other bridging structures is 6
months for underpasses, passenger under-
pass and bridges from the time the Con-
tractor is introduced into Works, 8 months
for overpasses from the time the Contractor
is introduced into Works and 10 months for
the viaduct Lama 6-5a from the time the
Contractor is introduced into Works.

7. (a) Complete address of the service
from which the tender documentation may
be requested: Bidders may obtain the ten-
der documentation at this address: Družba
za državne ceste d.o.o. (DDC), Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, room no. 103/I; the con-
tact 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 21st

December 2001 to 5th February 2002 be-
tween 8.00 a.m. and 11.00 a.m. local time,
Monday through Friday.

(c) Bidders can obtain tender documen-
tation for the selection of a Contractor with
open procedure at the address below upon
payment of a non-returnable sum in the
amount of SIT 50.000 for the group 1.1.1,
SIT 60.000 for the group 1.1.2 or SIT
80.000 for both tendered groups of works
(VAT included), or in equivalent amount paid
in any convertible currency.

Payments must be made with a bank
transfer to bank giro account no.
50106-601-291863 for payments in SIT
or, for payments in other foreign curren-
cies, to bank giro account no. 51774/7 at
Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana. The
beneficiary shall be Družba za državne ceste
d.o.o., with a note attached: “For tender
documentation”.

8. (a) Final date and hour for submitting
the Bid: Only those Bids handed in by 9:00
am on 5th February 2002 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 5th February 2002 at 10 am
at this address: Ministrstvo za promet (Min-
istry of Transport), Langusova 4, Ljubljana,
conference room on the 1st floor.

10. The amount, type and validity of ac-
ceptable Bid Security, if required in this pro-
cedure: The Bid must be accompanied by a
Bid Security in the amount of SIT
93,000.000 for the group 1.1.1 and of SIT
54,000.000 for the group 1.1.2. The valid-
ity of the Bid Security shall be 172 days
counted from the Bid Opening Date.

11. The  main  conditions  concerning
the  financing  and  payment,  and/or  quot-
ing  of  relevant  provisions  from  other
documents  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 Bidders
in the group within one Bid, after it has
been selected as the most favourable (Pub-
lic Procurement Act, Article 47): In accord-
ance with the tender specifications.

13. Conditions that must be met by the
Bidder to establish financial, business and
technical, business and technical qualifica-
tion, apart from the general provisions of
Articles 41 and 43 of the Public Procure-
ment 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 27th June 2002. The
decision date of the acceptance of Bid is
18th March 2002.

15. Criteria of Bid evaluation: Criteria for
the selection of the most favourable Bidder
is: In accordance with the tender specifica-
tions.

16. Possible other information about the
tender: /

17. Date and number of the publication
of a previous Public Tender, if available.
The previous Public tender was published
on 10th August 2001 Off. Gazette no.
67/2001.

18. Date of submitting the request for
publication: Request for publication was
sent on 14th December 2001.

Motorway Company in the
Republic of Slovenia

DARS d.d.

Št. 351-05-38/01 Ob-61187
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana, tel. št.: 01/478-1800, faks št.:
01/478-1805.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno obrtniških del v hotelu Kokra
na Brdu pri Kranju.

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

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

4. Kraj izvedbe: Hotel Kokra na Brdu pri
Kranju.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe; rok izvedbe del je
20. 4. 2002.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 1. 2002 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 1. 2001 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana - sejna soba.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena - do 100 točk; 2. kvalitetno in
pravočasno opravljene gradnje oziroma stori-
tve v zvezi z dejavnostjo, 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: Duša Škulj, tel. št.: 01/478-1832.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 72 z dne
14. 9. 2001, Ob-54851.

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

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Št. 351-05-21/01 Ob-61188
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Servis skupnih

služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000
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Ljubljana, tel. št.: 01/478-1800, faks št.:
01/478-1805.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za hotel Kokra na
Brdu pri Kranju.

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

4. Kraj dobave: Hotel Kokra na Brdu pri
Kranju.

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
in montaže do 15. 4. 2001.

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

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 1. 2002 do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 1. 2001 ob 9.30; Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljub-
ljana - sejna soba.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 4. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: 1. po-
nudbena cena - do 100 točk; 2. kvalitetno
in pravočasno opravljene storitve v zvezi z
dejavnostjo, 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: Duša Škulj, tel. št.: 01/478-1832.

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

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

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

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

Št. R010/2001-UP220-11/2001 Ob-60872
1. Naročnik: Ministrstvo za promet,

Uprava Republike Slovenije za civilno letal-
stvo.

2. Naslov  naročnika:  Uprava  Repu-
blike Slovenije za civilno letalstvo, Kotniko-
va 19 a, 1000 Ljubljana, telefaks
01/43-16-035, tel. 01/473-46-00, naslov
elektronske pošte: urscl@caa-rs.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: fizično varo-
vanje objekta (poslovna zgradba) na
Kotnikovi 19-a, Ljubljana in izvajanje
varnostno-receptorske službe (številka
kategorije 23 in 27 po predmetni prilo-
gi 1B).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba je sprejemljiva, če vsebuje oba
navedena sklopa v celoti (varnostno-recep-
torsko službo in fizično varovanje objekta).
Ocenjena vrednost storitve je v celoti
18,000.000 SIT.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: v letu 2002.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Uprava RS za
civilno letalstvo, Kotnikova 19-a, Ljubljana,
razpisno gradivo zahtevate in dvignete v vlo-
žišču URSCL (v času, ki je naveden v točki
b). Dodatne informacije so na voljo na osno-
vi pisnega zahtevka, ki ga lahko posreduje-
te naročniku po pošti, telefaksu ali elektron-
ski pošti.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 1. 2002 do
12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 1. 2002 ob 10. uri v Ljubljani,
Kotnikova 19-a, sejna soba URSCL II.nad-
stropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne-
preklicna bančna garancija na prvi poziv za
resnost ponudbe, izdana s strani ustrezne
prvorazredne banke (FITCH-IBCA rating AA)
v višini 10% od vrednosti blaga z veljav-
nostjo 150 dni od datuma odpiranja po-
nudb - v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije.

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

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, ki se bo sklenila za dobo petih let v
skladu z zahtevami razpisne dokumentaci-
je; ponudniki lahko nastopijo kot posamez-
ni izvajalec oziroma s podizvajalci na podla-
gi pogodbe o skupnem nastopanju (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: da morajo biti povprečni
letni čisti prihodki od prodaje storitev (za
zadnja tri leta) v višini najmanj dvakratne
ponudbene vrednosti, da razpolaga s kako-
vostnim, šolanim in usposobljenim kadrom,
da poseduje lastno telekomunikacijsko
opremo, razpoložljiv operativno-komunika-
cijski center (lastni ali najeti) z napravami in
intervencijskimi vozili s posadko za izvajanje
storitev na predmetu in kraju ponudbe. Po-
droben opis zahtevanih pogojev je oprede-
ljen v točkah od a.) do x.) razpisne doku-
mentacije v poglavju 2.3 “Obvezna vsebina
ponudbene dokumentacije”. Pristopna kon-
trola, videonadzor in tehnično varovanje ni
predmet razpisa. Ponudnik mora navesti in
priložiti izjave, označiti dokumentacijo po za-
htevanem vrstnem redu (lahko v zavihku po-
samezne strani), izpolniti vse priloge od pri-
loge-1 do priloge-13 iz razpisne dokumen-
tacije in druge listine s katerimi izkazuje iz-
polnjevanje zahtev, ki so predmet ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: zakona o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja Ura-
dni list RS, št. 32/94, Zakon o letalstvu
(ZLet) Uradni list RS, št. 18/01, Pravilnik o
identifikacijskem znaku-priponki za osebe,
zaposlene v URSCL in za druge osebe
Uradni list RS, št. 43/98 (5. in 6. člen
pravilnika).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2002/15. 3.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: izbra-
na bo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Skupno število razpoložljivih točk je 100.
Ekonomsko najugodnejša ponudba bo ti-
sta, ki bo ovrednotena z največjim številom
točk. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so podana in podrobno opisana v po-
glavju 2.3 razpisne dokumentacije. Za vre-
dnotenje vsebine predmetov posamezne
ponudbe, kjer število točk ni podano tabe-
larično, bo naročnik uporabil enačbe na
način, kot je objavljen v razpisnem gradivu
ter ovrednotil posamezni predmet ponud-
be s sorazmernim deležem razpoložljivih
točk opredeljenim v poglavju “2.10 Merila
in ocenjevanje ponudb, teža meril in način
njihove uporabe”. Ponudnik mora priložiti
podatke zahtevane v poglavju “2.3 Obvez-
na vsebina ponudbene dokumentacije”.
Posamezni deli ponudbe in predmeti iz po-
sameznih zahtevanih točk se bodo vredno-
tili, kot sledi:—poglavje 2.9 “ponudbena ce-
na”, skupna cena z vštetim DDV za pred-
met razpisa mora biti podana na leto (ce-
na/leto), ponudnik mora obvezno izpolniti
prilogo-9, možnih je največ 30 točk.—Toč-
ka k.) poglavja 2.3 razpisne dokumentaci-
je najvažnejše opravljene storitve ponudni-
ka v zadnjih treh letih za sorodna dela.
Naročnik bo štel za sorodna dela, storitve
fizičnega varovanje in receptorske službe
po predmetu ponudbe, ki jih ponudnik iz-
vaja za službe Vlade RS in ministrstva, ter
organe v njihovi sestavi. Ponudnik mora
obvezno izpolniti prilogo-2, možnih je 20
točk. Naročnik bo uporabil naslednja meri-
la za vrednotenje predmetov iz točke (l)
“podatki o ponudnikovi tehnični opremlje-
nosti in napravah” iz poglavja 2.3 razpisne
dokumentacije “obvezna vsebina ponudbe-
ne dokumentacije”. Ponudnik obvezno iz-
polni prilogo-3. —Predmet-1 je ovrednoten
z največ 10 točkami, ponudnik mora nave-
sti podatke razpoložljivosti in zmogljivosti
lastnega operativno-nadzornega komunika-
cijskega centra (v nadaljevanju besedila
ONKC) ali načinu povezovanja, uporabe in
koriščenju ONKC drugega ponudnika.—
Predmet-2 je ovrednoten z 10 točkami,
zahtevani so podatki o tehnični opremlje-
nosti s sredstvi za prenos podatkov, alar-
mov in brezžično telekomunikacijo in fre-
kvenčnem področju na katerem naprave
(radijske in druge postaje) delujejo. Ponu-
dnik mora obvezno izpolniti prilogo 3. —
Predmet-3, ponudniki priložijo spisek vozil
in opreme, ki jih ponudnik uporablja za
intervencijo, razpoložljivih je največ 10
točk. —Predmet-4, ponudniki priložijo izja-
vo o odzivnem času, razpoložljivih je naj-
več 10 točk. —Točka m.), poglavje 2.3
razpisnega gradiva, podatki o izobrazbi in
delovnih izkušnjah ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponu-
dnika, ki bodo odgovorni za izvedbo po-
godbe in odgovornih za nadzor kakovosti,
razpoložljivih je največ 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2001.

Uprava RS za civilno letalstvo

Ob-60873
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11

a, 1420 Trbovlje, tel. 03/56-53-100, faks
03/56-27-592, e-mail: prodaja@komuna-
la-trbovlje.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje greznic
in kanalizacije z delovnim vozilom za
čiščenje in prebijanje kanalizacij.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi izvajanje storitev le v
celoti.

5. Kraj izvedbe: Občina Trbovlje.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sukcesivno od
1. 2. 2002 do 31. 1. 2003.

8. (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 11 a, 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 TRR: 26330-0010049713, pri Ban-
ki Zasavje d.d. Trbovlje, z navedbo predme-
ta in številko javnega razpisa.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 1. 2002 do
12. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2002 ob 13. uri, v sejni sobi
Komunale Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta
11 a.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
po delnih ali mesečnih storitvah. Avansi ni-
so možni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): taka
skupina mora predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, če bodo izbrani na jav-
nem razpisu. Pravni akt mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila. Ne glede na to,
ponudniki odgovarjajo naročniku neomeje-
no solidarno.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona

o javnih naročilih: zahteve so sestavni del
razpisne dokumentacije.

15. (a) Izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno de-
javnost: ni.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 60 dni, datum odločitve: do 15. 1.
2002

17. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja cena 55 točk,
– plačilni pogoji 45 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

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

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

javo: 10. 12. 2001.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 028/01 Ob-60889
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje tur-
bin (1 A, zap. št. 1).

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: sposobnost se
bo ponudnikom priznala za obdobje enega
leta, druge faze postopka bo naročnik izve-
del po potrebi po vzdrževanju.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Termoelektrar-
na Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Oddelek za ekonomi-
ko in javna naročila, I. nad. soba 28, kon-
taktna oseba je Jasmin Rebselj, tel.
+386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 8.330 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - vzdrževanje turbin”. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o dav-
čnem zavezancu.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijavo je potrebno predložiti do vključ-
no 23. 1. 2002 do 12. ure.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 105-106 / 21. 12. 2001 / Stran 8119

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija ali bianco menica, odvi-
sno od vrednosti v drugi fazi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: odvi-
sno od vrste vzdrževanja (mesečno, po kon-
čanju del ali po situacijah), naročnik nudi
najkrajši 60-dnevni plačilni rok.

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. (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: ponu-
dnik mora navesti imena delavcev, ki bodo
izvajali vzdrževanje in navesti izobrazbo ter
usposobljenost.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: naročnik bo izvedel drugo fazo po po-
trebi.

16. Merila za ocenitev ponudb: merila
so odvisna od vrste vzdrževanja in bodo
podana v razpisni dokumentaciji za drugo
fazo.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 029/01 Ob-60890
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz pepela in
žlindre (1A, zap. št. 2).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.

5. Kraj izvedbe: nakladanje pepela in
žlindre v objektu naročnika, prevoz in
razkladanje pepela in žlindre na deponiji
Barje.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek izvajanja
storitev prevoza 1. 3. 2002, pogodba bo
sklenjena za obdobje treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Ter-
moelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, Oddelek
za  ekonomiko  in  javna  naročila,  I.  nad.
soba 28, kontaktna oseba je Jasmin
Rebselj, tel. +386/1/58-75-247, faks
+386/1/58-75-217.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.950 SIT (z DDV), znesek je potre-
bno nakazati na ŽR št. 50103-601-16504
s pripisom “JR - Prevoz pepela in žlindre”.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti potrdilo o plačilu in potrdilo o
davčnem zavezancu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do vključno 29. 1. 2002 do
10. 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.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 29. 1. 2002 ob
10.30 v sejni sobi naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 2,000.000 SIT, ki bo
veljavna do 8. 3. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
opravljeni storitvi mesečno, naročnik nudi
najkrajši 60-dnevni plačilni rok.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 8. 3. 2002, predvideni datum odločitve
o sprejemu je 6. 2. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 96 točk; plačilni rok do 4 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Št. 044/2001 Ob-60899
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-21-528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: po prilogi 1A:

1. remontne aktivnosti na diesel
generatorjih DG107DSL001-GEN in
DG107DSL002-GEN (IN 68483),

2. remontne aktivnosti na motorjih re-
aktorske črpalke RCPCP01-MTR in
RCPCP02-MTR (IN 68484),

3. remontne aktivnosti na motorjih
glavne napajalne črpalke FW (IN
68485),

4. remontne aktivnosti na VN motor-
jih (IN 68486).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj:  dopustno  je  predlagati  ponudbe
tako  za  celoten  razpisan  obseg,  kot  tudi
po sklopih (posameznih internih naročil-
nicah).

5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
11. 5. 2002, konec del predvidoma 3. 6.
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Lokalna naba-
va, Karmen Šebjan, tel. 07/48-02-463.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 11. do 14.
ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 11. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta na-
ročnika - soba 235.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 1. 2002 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne ponujene vrednosti, brez
upoštevanega DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
120 dni po opravljeni storitvi.

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

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

Ponudnik mora dela opraviti skladno z
naslednjo dokumentacijo:

– z odobrenim programom zagotovitve
kvalitete (Quality Specification QS 610,
Rev. 0),

– s “QA” zahtevami za izvajalce remon-
tnih del v NE Krško, Rev. 1,

– s Splošnimi pogoji za izvajanje remon-
tnih del in ostalih storitev, Rev. 14,

– s Tehnično specifikacijo, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije in v skladu z
roki, določenimi v planu remonta 2002.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni podatka.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

– ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe s strani naročnika,

– datum odločitve 18. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena do 40 točk,
– zagotovitev kvalitete do 10 točk,
– reference ponudnika do 30 točk (sku-

pne reference do 10 točk, reference NEK
do 20 točk),

– finančna moč podjetja do 5 točk,
– samostojnost nastopanja 15 točk (sa-

mostojno izvajanje del 15 točk, izvajanje del
s pomočjo podizvajalca 5 točk).

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

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 86 z dne
2. 11. 2001, št. 3949, Ob-57600.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 12. 2002.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 048/2001 Ob-60900
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270

Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-21-528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: po prilogi 1A -
vzdrževanje VAX opreme PIS Nivo 2 in
SPIS po specifikaciji SP-ES-434.

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

5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del

1. 2. 2002, konec del predvidoma 31. 12.
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije:
Lokalna nabava, Miroslav Bračun, tel.
07/48-02-181.

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 21. 1. 2002 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta na-
ročnika - soba 235.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 1. 2002 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po opravljeni storitvi.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati samo splošne pogoje po 41. do 43. čle-
nu ZJN-1.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni podatka.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

– ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe,

– datum odločitve 31. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 35%,
– zagotovitev kvalitete 35%,
– reference ponudnika 25%,
– finančna moč ponudnika 5%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 12. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 11/01-3 Ob-60985
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod,

Splošna bolnišnica Brežice.
2. Naslov naročnika: Černelčeva 15,

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, faks

07/46-68-110, kontaktna oseba Tone Zor-
ko, univ. dipl. soc.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: pranje perila; ca.
160.000 kg v letu 2002, IA/1.

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

5. Kraj dobave: fco bolnišnica Brežice
razloženo.

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

zaključka ali trajanje izvedbe in dobave:
od 1. 3. 2002 do 1. 3. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, pri Mileni Gramc, dodatne
informacije o naročilu dobite pri Mariji Kru-
šlin, dipl. ekon.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan, od po-
nedeljka do petka, od 8. do 14. ure, tel.
07/46-68-106, faks 07/46-68-110 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Do-
kumentacija je na voljo po predhodnem do-
kazilu o plačilu.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: virmansko nakazilo
10.000 SIT na ŽR naročnika številka:
51620-603-31177, s pripisom “za JN pra-
nje perila.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najpozneje do
5. 2. 2002 do 9. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 2. 2002 ob 11. uri v sejni sobi
bolnišnice Brežice – uprava.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: so do-
ločeni 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): predložitev
skupne ponudbe ni predvidena.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 4l. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebne dejav-
nosti: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: registracija za opravljanje tovrstnih sto-
ritev.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 105-106 / 21. 12. 2001 / Stran 8121

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 50 dni po odpiranju
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: so raz-
vidna 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: 14. 12. 2001.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 201/2001 Ob-60991
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Eko-

nomsko-poslovna fakulteta.
2. Naslov naročnika: Razlagova 14,

2000 Maribor, št. telefaksa 02/25-27-056.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov - čičšenje stavb iz 14. toč-
ke priloge 1A ZJN.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Maribor, Razlagova 14
in 20.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 2. 2002 do
1. 2. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: UM, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
dekanat, Hedvika Dobaj (tel. 22-90-250).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: dnevno med 8.
in 11. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 1. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UM, Ekonomsko-poslovna fa-
kulteta, dekanat, Razlagova 14, 2000 Mari-
bor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 1. 2002 ob 9. uri v sejni sobi
fakultete na Razlagovi 14.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Odred-
ba o finančnem poslovanju proračunskih
uporabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99).

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: /

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: ne.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 18. 1. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(najnižja cena ni nujno najugodnejša ponud-
ba), kvaliteta storitev, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna

fakulteta

Št. 29/4051/2001 Ob-61019
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: za izdelavo pro-
jektne dokumentacije za zamenjavo se-
kundarne opreme za objekte:

1. RTP Okroglo,
2. RTP Divača,
3. RTP Cerkno,
4. RTP Beričevo,
5. RTP Podlog in
6. RTP Cirkovce.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: upoštevana bo celovita ponudba za
posamezen sklop naveden pod zaporedno
št. 1 do 6:

1. RTP Okroglo,
2. RTP Divača,
3. RTP Cerkno,
4. RTP Beričevo,
5. RTP Podlog in
6. RTP Cirkovce.

5. Kraj izvedbe: za:
1. RTP Okroglo,
2. RTP Divača,
3. RTP Cerkno,
4. RTP Beričevo,
5. RTP Podlog in
6. RTP Cirkovce.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok izvedbe skla-
dno z vsako posamezno projektno nalogo za
objekte navedene pod zaporedno št. 1 - 6.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu dejavno-
sti upravljanja prenosnega omrežja III. nad-
stropju, Dejana Kneževič, dodatne informa-
cije Franc Prepeluh in Blaž Traven.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo z oznako naziva javnega razpisa na
žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je
zajet v ceni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 1. 2002 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana soba 3D.21, prevzemnik Ka-
tarina Lipovec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 1. 2002 ob 10. uri, v dvorani
RCV/IV nadstropje.

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

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. čle-
nu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodilo ponudniku
za izdelavo ponudbe).

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: predpisi za izvedbo tovrstnih storitev.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: navesti
je potrebno imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitev.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 3. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe 1. 2. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (59%), plačilni pogoji (5%),
S strani naročnikov potrjene reference izva-
jalca za projektiranje sekundarne opreme
na objektih RTP 110 kV, 220 kV in 400 kV
na elektroenergetskih objektih v Sloveniji
(36%). Merila so natančno opisana v razpi-
sni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Dejavnost upravljanja
prenosnega omrežja
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Št. 20/2001 Ob-61139
1. Naročnik: Holding Ljubljana, d.o.o.,

Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dalmatinova 1,

1000 Ljubljana, tel. 01/474-08-13, faks
01/474-08-11, poslovni.sekretar@holdin-
gljubljana.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: revizorske stori-
tve – redna letna revizija, priloga 1A
ZJN-1 – storitve, št. 9.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ni.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek januarja
2002, končanje maja 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za
upravno-pravne zadeve, Jože Golobič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo vsak delovnik med 9.
in 13. uro, na naslovu naročnika ali po elek-
tronski pošti: poslovni.sekretar@holdingljub-
ljana.si. Ponudbeno dokumentacijo je mo-
goče prevzeti do vključno 14. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: naročnik bo obrav-
naval ponudbe, ki bodo do 17. 1. 2001 do
9. ure prispele na sedež naročnika.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Holding Ljubljana, d.o.o., Dal-
matinova 1, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 1.
2002 ob 13. uri, na sedežu naročnika –
sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nudbene cene.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: kot jih
predlaga najugodnejši ponudnik – merila.

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da,
obrazci v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: do konca meseca fe-
bruarja 2002, odločitev o sprejemu ponud-
be predvidoma do konca januarja 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
45 točk, reference 10 točk, osnovni kapital
podjetja 10 točk, zavarovanje za škodni do-
godek 10 točk, rok izvedbe 10 točk, plačil-
ni pogoji 15 točk.

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

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Holding Ljubljana, d.o.o.

Št. 050/2001 Ob-61149
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov  naročnika:  Vrbina  12,

8270 Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-21-528.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: po prilogi 1A -
dela na sekundarnih ventilih v času re-
monta 2002 (IN-68996).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dopustno je predlagati ponudbe za celoten
razpisan obseg.

5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del 6. 5.
2002, konec del predviodma 31. 5. 2002,
oziroma skladno z obsegom storitve v te-
hnični specifikaciji.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: lokalna naba-
va, Karmen Šebjan, tel. 07/48-02-463.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  prevza-
me razpisno dokumentacijo: od 11. do
14. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 1. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o. Vrbina 12, 8270 Krško, pošta naroč-
nika – soba 235.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 1. 2002 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od celotne ponujene vrednosti, brez
upoštevanega DDV.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
120 dni po opravljeni storitvi.

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora dela
opraviti skladno z naslednjo dokumentacijo:

– z odobrenim programom zagotovitve
kvalitete (Quality Specification QS 610,
Rev.0),

– s “QA” zahtevami za izvajalce remon-
tnih del v NE Krško, REV.2

– s splošnimi pogoji za izvajanje remon-
tnih del in ostalih storitev, Rev. 14

– s tehnično specifikacijo in v skladu z
roki, določenimi v planu remonta 2002.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: ni podatka.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

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

– ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe s strani naročnika,

– datum odločitve 31. 1. 2002.
17. Merila za ocenitev ponudb:
– usposobljenost za delo in opremlje-

nost do 30 točk,
– ustreznost programa zagotovitve kvali-

tete do 30 točk,
– reference do 20 točk,
– cena do 20 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Ob-61154
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: Slovenska c. 30,

1234 Mengeš, faks 01/72-38-981, tel.
01/72-37-081.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: postavitev in upo-
raba objektov in naprav za oglaševanje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
5 sklopov po pogojih, določenih v razpisni
dokumentaciji.

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

končanja ali čas izvedbe: po podpisu in v
skladu s pogodbo.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Men-
geš, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš - Bo-
ris Kavčič, Dimitrij Kovačič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 11. 1. 2002 do
12. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT z naka-
zilom na račun občine Mengeš št.
01000-0100001651.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 1. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska c.
30, 1234 Mengeš.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 1. 2002 ob 12.05 v prostorih
Občine Mengeš, Slovenska c. 30, 1234
Mengeš.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razpi-
sna dokumentacija.

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 Zako-
na o javnih naročilih: razpisna dokumen-
tacija.

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: razpisna
dokumentacija.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 100 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: 1. de-
narno nadomestilo, 2. reference ponudni-
kov, 3. celovitost ponudbe, 4. finančno sta-
nje ponudnikov. Podrobneje v razpisni do-
kumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Občina Mengeš

Št. 14828 Ob-61200
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. +386/7/48-02-619, elektronski naslov:
vesna.vucilovski@nek.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: priprava revi-
zije seizmotektonskega modela Krško
kotline, revizija NEK varnostnega po-
ročila in priprava revizije verjetnostne
analize potresnega tveganja za loka-
cijo NEK. Priloga 1A - storitve, št. kate-
gorije 1.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

5. Kraj izvedbe: Krško.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del -
izdelava in dobava dokumentacije: januar
2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo  in  dodatne  informacije:
NEK - Služba uvozne nabave, Vesan Vu-
čilovski.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 31. 1. 2002
do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: NEK, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, Vesna Vučilovski.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 2. 2002 ob 12. uri, v glavni sejni
sobi 223, 2. nadstropje poslovne zgradbe
na naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od skupnega zneska ponudbe.

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
storitve: razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

(c) Ali  morajo  pravne  osebe  navesti
imena  in  strokovne  kvalifikacije  osebja,
odgovornega  za  izvedbo  storitve:  da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe: do
30. 4. 2002 (najmanj 90 dni od odpiranja
ponudbe). Predvideni datum odločitve: do
22. 2. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. tehnične prednosti 30%,
2. reference 10%,
3. cena in plačilni pogoji 30%,
4. kvalificirano osebje 20%,
5. roki 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 12. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 2001/127 Ob-60876
1. Naročnik: Dom starejših občanov Gro-

suplje.
2. Naslov naročnika: Ob Grosupeljščici

28, 1290 Grosuplje, faks 01/78-64-220,
Grosuplje@sszs-slo.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago, pralna in čistilna sredstva
ter sanitetni material po 3. odstavku
19. člena ZJN-1

(b) Kraj dobave: Grosuplje.
(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. sveže sadje in zelenjava,
2. zamrznjena zelenjava in sadje,
3. meso in mesni izdelki,
4. perutnina,
5. ribe,
6. kruh in pekovsko pecivo,
7. testenine,
8. mleko in mlečni izdelki,
9. splošno prehrambeno blago,
10. alkoholne in brezalkoholne pijače,
11. pralna sredstva za pranje perila,
12. čistilna sredstva za prostore,
13. čistilna sredstva za posodo,
14. sanitetni material.
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
zaključka ali trajanje dobave: 1. 3. 2002,
28. 2. 2005, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: Dom starejših obča-
nov Grosuplje, Ob Grosupeljščici 28, Gro-
suplje; Alenka Jakoš.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
10. 1. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
50130-630-56229.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 15. 1. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo: Dom starejših občanov Grosu-
plje, Ob Grosupeljščici 28, 1290 Gro-
suplje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.
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8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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 zadnji 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 posamez-

no skupino določeni z razpisno dokumen-
tacijo.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 7. 2. 2002, 15. 2. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Alenka Jakoš, tel. 01/78-64-599.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob-61015
1. Naročnik: Vzgojnovarstveni zavod

Ravne.
2. Naslov naročnika: Vzgojnovarstveni

zavod Ravne, Gledališka pot 4, 2390 Rav-

ne na Koroškem, tel. 02/82-15-740, faks
02/82-23-093.

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena ZJN-1, v ocenjeni vre-
dnosti 10,000.000 SIT letno.

(b) Kraj dobave: Vzgojnovarstveni zavod
Ravne, Gledališka pot 4, 2390 Ravne na
Koroškem.

(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 en
sklop, za več sklopov ali za vse sklope jav-
nega razpisa.

Ponudnik mora ponuditi vse artikle, ki so
v posameznemu sklopu.

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe,
4. sveža zelenjava in sadje,
5. konzervirana zelenjava in sadje,
6. sokovi,
7. kruh in pekovsko pecivo,
8. žita in testenine,
9. ostalo prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: usposoblje-
nost se bo priznala za dobo treh let; od
1. 3. 2002 do 28. 2. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Vzgojnovarstveni
zavod Ravne, Gledališka pot 4, 2390 Rav-
ne na Koroškem - v tajništvu vrtca, na tel.
02/82-15-740. Dvig razpisne dokumenta-
cije je mogoč osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, ki naj vsebuje ponudnikovo
davčno številko, lahko tudi po faksu na št.
02/82-23-093.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do 8. 1.
2002, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 11.000 SIT (19% DDV

je vključen), negotovinsko na ŽR št.
51830-603-37464, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 8. 1. 2002 do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo lahko predložijo osebno
ali po pošti na naslov Vzgojnovarstveni za-
vod Ravne, Gledališka pot 4, 2390 Ravne
na Koroškem, s pripisom “Ponudba javno
naročilo - Ne odpiraj”.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: niso
zahtevana.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): 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: predložitev ponudbe do 25. 1. 2002,
predvideni datum odločitve 1. 2. 2002.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v primeru, da naročnik ne pridobi
nobene ponudbe ali bodo ponudbe nepri-
merne, bo nadaljeval z oddajo naročila po
postopku s pogajanji brez predhodne obja-
ve. Razpisna dokumentacija je na vpogled v
tajništvu vrtca, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Vzgojnovarstveni zavod Ravne
Ravne na Koroškem

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. 5/01 Ob-61170
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandanta

Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.

3. (a) Opis in količina storitev: geodet-
ske storitve za potrebe Občine Med-
vode.

3. (b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj izvedbe: območje Občine Med-
vode.

5. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: sposobnost bo
kandidatom priznana za dobo treh let.

6. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Medvode, Ce-
sta komandanta Staneta 12, 1215 Medvo-
de, tel. 01/361-95-10, faks
01/361-16-86, kontaktna oseba Vanja De-
beljak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo (I. faza): vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro, do 21. 1. 2002
na Občini Medvode.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun naročnika št.
01000-0100000584, s pripisom: “za raz-
pisno dokumentacijo: geodetske storitve“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo (I. faza): 25. 1. 2002 do
11. ure.

7. (b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti prijavo (I. faza): Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode –
tajništvo občine. Zaprta kuverta mora biti
jasno označena z napisom “Geodetske sto-
ritve – ne odpiraj“.

8. Navedba finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe, če je zahtevano: menico
z menično izjavo v vrednosti 1,000.000 SIT.

9. Pogoji financiranja in plačila in/ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik
bo obveznosti plačeval v skladu z Zakonom
o izvrševanju proračuna.

10. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): predložitev pogod-
be o skupnem nastopu.

11. 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
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naročilih (I. faza): navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

12. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe (II.
faza): /

13. Merila za ocenitev ponudb (II. faza): /
14. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
15. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 13. 12. 2001.
Občina Medvode

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. 628/125 Ob-60864
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Mej vrti 5, 8000

Novo mesto, tel. 07/332-14-24.
3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in vgradnja pisarniške opre-
me za poslovni objekt na Muzejski ul. 5
v Novem mestu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ob izpolnjevanju vseh pogo-
jev iz razpisne dokumentacije najnižja po-
nudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Atlas Oprema, d.o.o.,
Samova 12 a, Ljubljana (oziroma pred spre-
membo firme Lik Atlas d.o.o., Samova 12 a,
Ljubljana).

7. Pogodbena vrednost: 11,102.462
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 24,191.525 SIT, 7,999.997,53
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2001.

Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Ob-60866
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200.

3. Datum izbire: 30. 11. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: živila in material za prehrano:

1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava,
4. kruh in pekovsko pecivo,
6. jajca,
7. mlevski izdelki in testenine,
8. splošno prehrambeno blago,
10. čaji; 40,000.000 SIT za leto 2002;

PB Vojnik in DE Ravne.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

skupina 1: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 Celje,

skupina 2: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 Celje,

skupina 3: Vrtnarstvo Celje d.o.o., Ljub-
ljanska 93, 3000 Celje,

skupina 4: Pekarska družba Savinjski
kruhek d.o.o., Šlandrov trg 35, 3310 Ža-
lec,

skupina 6: Zgornjesavinjska kmetijska
zadruga z.o.o., Cesta na Lepo Njivo 2, Mo-
zirje,

skupina 7: Trgovinska družba Žana d.d.,
Mestni trg 2, 3310 Žalec,

skupina 8: Trgovinska družba Žana d.d.,
Mestni trg 2, 3310 Žalec,

skupina 10: Era d.d., Prešernova 10,
3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
skupina 1: 794.005,20 SIT,
skupina 2: 1,080.037,80 SIT,
skupina 3: 4,413.721,32 SIT,
skupina 4: 2,436.105,30 SIT,
skupina 6: 733.827,60 SIT,
skupina 7: 1,368.718,10 SIT,
skupina 8: 11.010.672,00 SIT,
skupina 10: 748.606,32 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb:
skupina 1: 2,
skupina 2: 2,
skupina 3: 2,
skupina 4: 2,
skupina 6: 3,
skupina 7: 2,
skupina 8: 2,
skupina 10: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
skupina 1: 873.147,60 SIT;

794.005,20 SIT,
skupina 2: 1,315.699,20 SIT;

1,080.037,80 SIT,
skupina 3: 6,300.828 SIT;

4,413.721,32 SIT,
skupina 4: 2,711.054,93 SIT;

2,436.105,30 SIT,
skupina 6: 910.958,40 SIT;

733.827,60 SIT,
skupina 7: 1,416.398,29 SIT;

1,368.718,10 SIT,
skupina 8: 12,029.498,67 SIT;

11,010.672 SIT,
skupina 10: 927.409 SIT; 748.606,32

SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:/

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa:/

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-60865
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,

3212 Vojnik, tel. 03/780-01-00, faks
03/780-02-00.

3. Datum izbire: 30. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: čistilna in pralna sredstva:
A) čistilna sredstva,
B) papirna konfekcija,
C) vreče polietilen,
D) pralna sredstva, 9,000.000 SIT za

leto 2002, PB Vojnik in DE Ravne.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja skupna vrednost po-
nudbenega predračuna za posamezno sku-
pino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

skupina A): Makom Krenker Maksimili-
jan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje,

skupina B): Makom Krenker Maksimili-
jan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje,

skupina C): Makom Krenker Maksimili-
jan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje,

skupina D): Dentacom d.o.o., Efenko-
va 61, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
skupina A): 3,340.171,96 SIT,
skupina B): 1,698.074,59 SIT,
skupina C): 606.202 SIT,
skupina D): 625.079,63 SIT,
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:/
9. Število prejetih ponudb:
skupina A): 8,
skupina B): 9,
skupina C): 9,
skupina D): 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
skupina A): 6,059.734,13 SIT;

3,340.171,96 SIT
skupina B): 2,092.683,60 SIT;

1,698.074,59 SIT
skupina C): 901.166 SIT; 606.202 SIT
skupina D): 1,514.342,33 SIT;

625.079,63 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu:/
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 404-08-243/01-12 Ob-60867
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
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2. Naslov  naročnika:  Kardeljeva  plo-
ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64.

3. Datum izbire: 22. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: bazeni za helikoptersko gašenje
(prestrezni rezervoarji) 4 kosi, skladišče
Uprave RS za zaščito in reševanje, Ob-
vozna pot b.š., Ljubljana-Roje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pravilne ponudbe so bile
ocenjene z naslednjimi ocenjevalnimi krite-
riji:vrednost ponudbe – utež 0,65, rok do-
bave – utež 0,15, garancijski rok – utež
0,10, pogarancijski rok – utež 0,10.

Najugodnejša ponudba je na osnovi ana-
lize zbrala najvišje skupno število točk, to je
45,82 točk, druga ponudba: 43,19 točk in
tretja ponudba: 22,7 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AS-Merx Tecmarine
d.o.o., Dolinska cesta 1D, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 1,042.440
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 2,242.912 SIT, 1,042.440 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa:

Uradni list RS, št. 68 z dne 17. 8. 2001,
Ob-53680.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 143/2001 Ob-60868
1. Naročnik: VVZ Kekec Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 15,

1290 Grosuplje, faks 01/786-61-90, tel.
01/786-61-80, e-mail: Cvetka.Kosir@gu-
est.arnes.si.

3. Datum izbire: 16. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in prehrambeni izdelki po na-
slednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. meso perutnine in kuncev,
4. mesni izdelki,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje
ter suhe stročnice,
7. zamrznjena zelenjava,
8. kokošja jajca,
9. kruh in pekovsko pecivo,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slašči-

čarski izdelki,
11. testenine,
12. žitarice in mlevski izdelki,
13. drugo prehrambeno blago.
Kraj dobave: VVZ Kekec Grosuplje, Tru-

barjeva 15 in vrtec Pika Šmarje-Sap, Ljub-
ljanska c. 51.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za skupino: mleko in mlečni izdelki
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana,

– za skupino: sveže meso JEM-Jeseni-
ške mesnine d.d., Sp. Plavž 14, Jesenice,

– za skupino: meso perutnine in kuncev
Pivka Perutninarstvo d.d., Neverke 30, Ko-
šana,

– za skupino: mesni izdelki JEM-Jeseni-
ške mesnine d.d., Sp. Plavž 14, Jesenice,

– za skupino: ribe in konzervirane ribe
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Men-
geš,

– za skupino: sveža zelenjava, sveže in
suho sadje ter suhe stročnice KZ Krka
z.o.o., Šentjernejska 6, Novo mesto,

– za skupino: zamrznjena zelenjava Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Men-
geš,

– za skupino: kokošja jajca KZ Krka
z.o.o., Šentjernejska 6, Novo mesto,

– za skupino: kruh in pekovsko pecivo
ŽITO Prehrambena industrija d.d., Šmartin-
ska c. 154, Ljubljana,

– za skupino: zamrznjeni izdelki iz testa
in slaščičarski izdelki Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska c. 442, Škofljica,

– za skupino: testenine Žito Prehrambe-
na industrija d.d., Šmartinska c. 154, Ljub-
ljana,

– za skupino: žitarice in mlevski izdelki
Žito Prehrambena industrija d.d., Šmartin-
ska c. 154, Ljubljana,

– za skupino: drugo prehrambeno blago
Mercator d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana.

7.Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki 5,382.581

SIT,
2. sveže meso 4,830.132 SIT,
3. meso perutnine in kuncev 3,027.216

SIT,
4. mesni izdelki 815.124 SIT,
5. ribe in konzervirane ribe 1,138.590

SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje

ter suhe stročnice 5,760.350 SIT,
7. zamrznjena zelenjava 289.926 SIT,
8. kokošja jajca 506.000 SIT,
9. kruh in pekovsko pecivo 2,639.460

SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slašči-

čarski izdelki 635.511 SIT,
11. testenine 482.185 SIT,
12. žitarice in mlevski izdelki 517.300

SIT,
13. drugo prehrambeno blago

7,529.165 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudniki ne nasto-
pajo s podizvajalci.

9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. mleko in mlečni izdelki 5,507.213

SIT, 5,382.581 SIT,
2. sveže meso 4,981.014 SIT,

4,830.132 SIT,
3. meso perutnine in kuncev 3,367.917

SIT, 3,027.216 SIT,
4. mesni izdelki 898.276 SIT, 815.124

SIT,
5. ribe in konzervirane ribe 1,350.672

SIT, 1,138.590 SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje

ter suhe stročnice 6,356.160 SIT,
5,760.350 SIT,

7. zamrznjena zelenjava 445.330 SIT,
289.926 SIT,

8. kokošja jajca 566.180 SIT, 506.000
SIT,

9. kruh in pekovsko pecivo 2,877.800
SIT, 2,639.460 SIT,

10. zamrznjeni izdelki iz testa in slašči-
čarski izdelki 670.705 SIT, 635.511 SIT,

11. testenine 698.881 SIT, 635.511
SIT,

12. žitarice in mlevski izdelki 606.952
SIT, 517.300 SIT,

13. drugo prehrambeno blago
7,874.684 SIT, 7,529.165 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije: javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/01, z
dne 28. 9. 2001, Ob-55486.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2001.

Vzgojnovarstveni zavod Kekec
Grosuplje

Ob-60869
1. Naročnik: Osnovna šola Hinka Smre-

karja.
2. Naslov naročnika: Gorazdova 16,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil, Osnovna šo-
la Hinka Smrekarja, Gorazdova 16,
1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok dobave,referen-
ce, druge ugodnosti, rok plačila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1292 Škofljica,

– Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,

– Pekarna Blatnik d.o.o., Predstruge 69,
1312 Videm,

– Pekarna in trgovina Plešinac Neva s.p.,
Alešovčeva 387, 1000 Ljubljana,

– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,

– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,

– Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275
Šmartno,

– Oblak Janez s.p., Delavska 18, 4226
Žiri,

– Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin,

– Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1000 Ljub-
ljana,

– Fructal d.d., Tovarniška 7, 5270 Aj-
dovščina,

– Agro mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana,

– PS Mercator d.d., Dunajska 107,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 26.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: cene so bile ponujene za posamez-
ni artikel in ne za celotno realizacijo.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2001.

Osnovna šola Hinka Smrekarja

Št. 404-08-127/01-17 Ob-60870
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64.

3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
sklop A: potopne električne muljne čr-

palke (30 kosov),
sklop B: potopne motorne muljne čr-

palke (15 kosov).
Dostava blaga: skladišče Uprave RS za

zaščito in reševanje, Obvozna pot b.š., Ljub-
ljana-Roje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

Za sklop A je prispelo 6 pravočasnih
ponudb, od katerih so bile 3 ponudbe pra-
vilne. Pravilne ponudbe so bile ocenjene z
naslednjimi ocenjevalnimi kriteriji:vrednost
ponudbe – utež 0,70, rok dobave – utež
0,20, garancijski rok – utež 0,10.

Najugodnejša ponudba je na osnovi ana-
lize zbrala 95 točk, druga ponudba: 88,31
točk in tretja ponudba 84,36.

Za sklop B je prispelo 5 pravočasnih
ponudb, od katerih je bila le 1 ponudba
pravilna, zato naročnik naročila za ta sklop
ni oddal.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: WEBO d.o.o., Karde-
ljeva ploščad 11a, 1113 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,857.127 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 10,450.461 SIT z DDV, 9,857.127
SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 56 z dne 6. 7. 2001,
Ob-51725.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 3/2001 Ob-60880
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj

d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabre-

žje 3, 2250 Ptuj, faks 02/771-36-01, tel.
02/787-03-11.

3. Datum izbire: 10. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: univerzalni komunalni delovni stroj s
hidravličnimi priključki spredaj in zadaj.
Kraj dobave: Komunalno podjetje Ptuj d.d.,
Puhova ulica, Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javni razpis ni uspel, ker je
pravočasno prispela samo ena ponudba.

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: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 12. 2001.
Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Št. 04-104 Ob-60883
1. Naročnik: JVZ Vrtec Šoštanj, Koro-

ška 13, 3325 Šoštanj.
2. Naslov naročnika: 3325 Šoštanj, tel.

03/588-10-15, faks 03/588-22-63, elek-
tronski naslov: vesna.zerjav@guest.arnes.si.

3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil po nasled-
njih skupinah.

1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.
Kraj dobave:
– Enota Lučka, Koroška 13, 3325 Šoš-

tanj,
– Enota Brina, Kauhova 3, 3325 Šoš-

tanj,
– Enota Maja, Šmartno ob Paki 30,

3327 Šmartno ob Paki.
5. Merila za dodelitev naročila in

utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila  za  izbor  najugodnejšega  ponud-
nika, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. meso in mesni izdelki: KZ Šaleška
dolina, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,

– za paštete: Osem d.o.o. Grosuplje,
2. zmrznjene ribe: Mlekarna Celeia, Arja

vas 92, 3301 Petrovče,
3. jabolka:KZ Šaleška dolina, Trg svo-

bode 12, 3325 Šoštanj,
4., 5. Sveže in južno sadje in sveža zele-

njava: Mercator, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska 107, 1000 Ljubljana,

6. jajca: KZ Laško, Kidričeva 2, 3270
Laško,

7. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

8. kruh in pekovsko pecivo: Klasje Ce-
lje, Resljeva 16, 3000 Celje,

9. Spl. prehrambeno blago: TP Era Ve-
lenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,

– zmrznjena zelenjava: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Loka-Mengeš.

7. Pogodbena vrednost:

1. meso in mesni izdelki – 6,978.756,50
SIT,

– paštete – 126.230 SIT,
2. zmrznjene ribe – 277.800 SIT,
3. jabolka – 290.000 SIT,
4. sveže in južno sadje – 1,251.180

SIT,
5. sveža zelenjava – 1,121.500 SIT,
6. jajca – 388.560 SIT,
7. mleko in mlečni izdelki – 2,640.486,50

SIT,
8. kruh in pekovsko pecivo –

1,223.201,10 SIT,
9. splošno prehrambeno blago –

3,676.539 SIT,
– zmrznjena zelenjava.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 12. 2001.
JVZ Vrtec Šoštanj

Ob-60884
1. Naročnik: Vrtci občine Žalec.
2. Naslov naročnika: Tomšičeva 5, Ža-

lec.
3. Datum izbire: 19. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material po skupinah, Vrtec
Žalec III., Tomšičeva 5, Vrtec Šempeter,
Vrtec Petrovče, Vrtec V. Pirešica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Klasje MPP d.d. Resljeva 16, Celje,
– Žito PI d.d. Ljubljana, Šmartinska c.

154, Ljubljana,
– S. P. Plod d.o.o., Preloge 25, Zg. Lož-

nica,
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

Petrovče,
– Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje

17, Celje,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10,

Ptuj,
– KZ Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55,

Mengeš,
– Era d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c.

442, Škofljica,
7. Pogodbena vrednost:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo

1,684.093 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki

903.657 SIT,
– za skupino ocvrto pecivo 457.843 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava 5.752.600

SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki

4.239,776 SIT,
– za skupino meso, izdelki 8,656.357

SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki

1,996.000 SIT,
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– za skupino jajca 420.172 SIT,
– za skupino ribe 562.300 SIT,
za skupino drobni prehrambeni izdelki

4,947.381 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki 284.923

SIT,
– za skupino čaji, suho sadje 367.362

SIT,
– za skupino testenine 453.443 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi 995.674 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 21.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za skupino kruh, pekovsko pecivo

1,861.970 SIT, 1,684.093 SIT,
– za skupino slaščičarski izdelki

1,170.741 SIT, 903.657 SIT,
– za skupino ocvrto pecivo 614.928 SIT,

457.843 SIT,
– za skupino sadje, zelenjava 8,096.150

SIT, 5,752.600 SIT,
– za skupino mleko, mlečni izdelki

4,508.319 SIT, 4,239.776 SIT,
– za skupino meso, izdelki 10,019.440

SIT, 8,656.357 SIT,
– za skupino piščančje meso, izdelki

2,358.870 SIT, 1,996.000 SIT,
– za skupino jajca 550.000 SIT,

420.172 SIT,
– za skupino ribe 782.108 SIT,

562.300 SIT,
– za skupino drobni prehrambeni izdelki

5,844.346 SIT, 4,947.381 SIT,
– za skupino zamrznjeni izdelki 445.553

SIT, 284.923 SIT,
– za skupino čaji, suho sadje 387.342

SIT, 367.362 SIT,
– za skupino testenine 611.801 SIT,

453.443 SIT,
– za skupino sokovi, sirupi 1,288.170

SIT, 995.674 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 17 z dne 9. 3. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2001.

Vrtci občine Žalec

Št. 309 Ob-60885
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310

Izola, tel. 05/66-06-306, faks
05/66-06-305.

3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: reagenti in material za transfuzijo.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: kvaliteta, cena, plačilni po-
goji in ostale ugodnosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– Testi za določitev virusnih markerjev:
Salus, d.d., Ljubljana,

– Vrečke za odvzem krvi: Emporio Me-
dical, d.o.o. Ljubljana in Medinova, d.o.o.
Ljubljana,

– Imunohematološke preiskave: Medis,
d.o.o. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: naročnik si pri-
držuje pravico do morebitnega večjega ali
manjšega obsega naročil od razpisanega
po posameznih skupinah, zaradi tega po-
godbene vrednosti za posamezne ponudni-
ke ni mogoče podati.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– testi za določitev virusnih markerjev: 7

ponudb petih dobaviteljev,
– vrečke za odvzem krvi: 3 ponudbe,
– imunohematološke preiskave: 1 po-

nudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednosti najvišje in najnižje vrednosti
ponudbe je nesmiselno podajati glede na
7. točko tega obvestila.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2001.

Splošna bolnišnica Izola

Ob-60886
1. Naročnik: Osnovna šola Jurija Dalma-

tina Krško.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Ju-

rija Dalmatina Krško, Šolska 1, 8270 Kr-
ško, tel. 07/49-11-300.

3. Datum izbire: 13. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil. Kraj dobave
za vse sklope Osnovna šola Jurija Dalmati-
na Krško, Šolska 1, 8270 Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ocenjevanje ponudb na pod-
lagi najnižje ponudbene cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop: mleko in mlečni izdelki: Mle-
karna Celeia, Arja vas 92, Petrovče,

– za sklop: meso in mesni izdelki: Mesni
butik Jeler Marjanca s.p., CPB 26, Bresta-
nica,

– za sklop: perutninski izdelki: Perutnina
ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,

– za sklop: ribe: Brumec-Ručigaj, Teste-
nova 55, Mengeš,

– za sklop: jajca: Perutnina “Rostohar
E”, Erika Rostohar s.p. Brege 1, Leskovec,

– za sklop: sadje in zelenjava: KZ Krka
z.o.o., Šentjernejska 6, Novo mesto,

– za sklop: sadni sokovi: Mercator-Do-
lenjska d.d., Livada 8, Novo mesto,

– za sklop: kruh in pekovsko pecivo: Ži-
to d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,

– za sklop: testenine: Žito d.d., Šmartin-
ska 154, Ljubljana,

– za sklop: ostalo prehrambeno blago:
Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1, Tr-
zin in Mercator - Dolenjske d.d., Livada 8,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– za sklop: mleko in mlečni izdelki:

2,428.311,50 SIT,
– za sklop: meso in mesni izdelki:

6,439.040 SIT,
– za sklop: perutninski izdelki: 1,779.936

SIT,
– za sklop: ribe: 262.224 SIT,

– za sklop: jajca: 389.850 SIT,
– za sklop: sadje in zelenjava: 2,728.350

SIT,
– za sklop: sadni sokovi in drugi napitki:

456.995,50 SIT,
– za sklop: testenine: 971.745 SIT,
– za sklop: kruh in pekovsko pecivo:

3,441.300 SIT,
– za sklop: ostalo prehrambeno bla-

go:5,923.729,29 SIT in 5,744.340 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ponudniki so nasto-
pali brez podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop: mleko in mlečni izdelki:

3,165.626,30 SIT, 2,428.311,50 SIT,
– za sklop: meso in mesni izdelki:

7,556.769,40 SIT, 6,439.040 SIT,
– za sklop: perutninski izdelki:

2,041.902,90 SIT, 1,779.936 SIT,
– za sklop: ribe: 295.500 SIT, 262.224

SIT,
– za sklop: jajca: 476.100 SIT, 389.850

SIT,
– za sklop: sadje in zelenjava:

3,921.220 SIT, 2,728.350 SIT,
– za sklop: sadni sokovi in drugi napitki:

507.979,60 SIT, 456.995,50 SIT,
– za sklop: testenine: 1,430.564,40

SIT, 971.745 SIT,
– za sklop: kruh in pekovsko pecivo:

4,700.748 SIT, 3,441.300 SIT,
– za sklop: ostalo prehrambeno bla-

go:5,923.729,29 SIT in 5,744.340 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ni bilo ob-
jave.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bil objavljen.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Osnovna šola Jurija
Dalmatina Krško

Št. 3/2001 Ob-60887
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Fa-

kulteta za organizacijske vede.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta

55a, 4000 Kranj, tel. 04/23-74-200, faks
04/23-74-299.

3. Datum izbire: 30. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material, Kranj, v skladu s
3. odst. 19. člena ZJN.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biro-
oprema, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 121.

7. Pogodbena vrednost: 6,233.836,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 6,999.619,87 SIT, 6,233.836,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 50 z dne 15. 6. 2001.
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13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede

Kranj

Št. 04/03 Ob-60999
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, jav-

no podjetje za pridobivanje lignita d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

78, 3320 Velenje, tel.: 03/899-61-00,
faks: 03/58-69-131.

3. Datum izbire: 29.11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: hidravlični nakladalec HAZEMAG HS
2070 - Velenje.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ZJN -1: 110. člen točki
3 in 5.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hazemag &epr GmbH.

7. Pogodbena vrednost: 23,976.000
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: dodatno naročilo prvotnega dobavi-
telja.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 32/3974/2001 Ob-61000
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 3. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava opreme za vodenje in meri-
tve za RTP Beričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: skupna ponudbena
cena - 87%, plačilni pogoji - 3%, s strani
naročnika potrjene pozitivne reference za
opremo enakega tipa, kot je ponujena,
vgrajeno za potrebe postajnega in da-
ljinskega vodenja v prenosni postaji 400 kV
napetostnega  nivoja  UCTE  interkonekci-
je - 10%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 195,322.460
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 158,548.401 SIT.

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

nudbe: 195,457.164 SIT, 195,322.460
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: 14. 12. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Upravljanje prenosnega omrežja

Ob-61003
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, telefon 01/477-91-00, te-
lefaks 01/283-33-43.

3. Datum izbire: 26. november 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava strokovne literature in baz
na CD-ROM-u, Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 85 točk, popust na
letno dobavo do 10 točk, strokovna pripo-
ročila do 5 točk, pri končnem izračunu točk
se je upoštevala tudi višina marže, %marže
= enako številu negativnih točk (npr. 3%
marže = -3 točke).

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. Markom d.o.o., Pr-
vomajska 9, 1001 Ljubljana, 2. Cankarjeva
založba, Sektor za uvoz in izvoz, Kopitarje-
va 2, 1512 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1. letna vre-
dnost pogodbe 12,070.474,46 SIT, 2. let-
na vrednost pogodbe 12,013.877,82 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 12,236.177 SIT, 12,013.877,82 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik se je v pogodbi obvezal, da
bo od vsakega izbranega naročnika letno
dobavil strokovno literaturo najmanj v višini
20% letne pogodbene vrednosti.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. december 2001.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 0512/3-308/76-01 Ob-61004
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne: 19. 9. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: laserski merilniki hitrosti.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: na javni razpis sta prispeli dve
pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi. Po-
nudbi nista bili pravilni.Ker za ta javni razpis
nista prispeli vsaj dve pravilni in primerni po-
nudbi, le-ta v skladu s 1. odstavkom 76. člena
ZJN-1 ni uspel. Postopek se, v skladu s tre-
tjim odstavkom 76. člena in 1. točko drugega
odstavka 20. člena ZJN- 1, nadaljuje po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 67/01, Ob-53537.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/68-01 Ob-61021
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 11. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
sklop  1:  aplikativna  programska

oprema,
sklop  2:  sistemska  programska

oprema,
sklop 3: programska oprema

OS/390,
sklop 4: programska oprema LN.
Kraj dobave: Vodovodna 93 a, Ljub-

ljana.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 5
pravočasnih in pravilno opremljenih po-
nudb. Naročnik je vse pravilne, primerne
in sprejemljive ponudbe ocenil na podlagi
merila ekonomsko najugodnejša ponudba
in vseh podmeril (cena, kakovost, finančno
stanje ponudnika ter strokovna priporoči-
la), ki so bila, v skladu s 50. členom ZJN-1,
objavljena in podana v razpisni dokumen-
taciji. Glede na navedeno je naročnik od-
dal naročila ponudnikom, navedenim v
6. točki te objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

Sklopa 1 in 3: Select technology d.o.o.,
Dunajska 5, 1000 Ljubljana,

sklopa 2 in 4: Simt d.o.o., Industrijska 5,
1290 Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost:
Za sklop 1: 11,670.256,40 SIT, z vklju-

čenim DDV.
Za sklop 2: 7,782.070,36 SIT, z vklju-

čenim DDV.
Za sklop 3: 5,917.989 SIT, z vključenim

DDV.
Za sklop 4: 9,152.410,92 SIT, z vklju-

čenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Sklop 1: 14,028.294,90 SIT z DDV,

11,670.256,40 SIT z DDV;
sklop 2: 14,058.680,88 SIT z DDV,

7,641.549,30 SIT z DDV;
sklop 3: 6,491.621,46 SIT z DDV,

5,917.989,00 SIT z DDV;
sklop 4: 9,152.410,92 SIT z DDV,

8,678.566,84 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
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dnem listu RS. št. 59-60/01, Ob-52443 in
v Uradnem listu RS, št. 67/01, Ob-53411.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/66-01 Ob-61022
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: sklepa sta bila sprejeta
dne 17. 9. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave:

sklop 1: naprave za ugotavljanje ve-
rodostojnosti dokumentov docubox,

sklop 2: naprave za ugotavljanje ve-
rodostojnosti dokumentov docutest.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis nista prispeli
ponudbi od vsaj dveh ponudnikov, zato jav-
ni razpis, v skladu s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1, ni uspel. Postopek se, v
skladu s tretjim odstavkom 76. člena in
1. točko prvega odstavka 20. člena ZJN-1,
nadaljuje po postopku s pogajanji brez pred-
hodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 67/01, Ob-53534.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/64-01 Ob-61023
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 28. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
sklop 1: srajca zimska modra-dolgi ro-

kav, srajca letna siva-dolgi rokav, srajca
poletna bela-kratek rokav, srajca zim-
ska bela-dolg rokav;

sklop 2: plašč dežni, 500 kosov;
sklop 3: maska zaščitna, 500 kosov;
sklop 4: bunda modra, 500 kosov;
sklop 5: hlače poletne, hlače zimske;
sklop 6: anorak dežni, 500 kosov;
sklop 7: uniforma delovna;
sklop 8: čevlji terenski;
sklop 9: pulover zimski moder, pulo-

ver poletni;
sklop 10: hlače dežne, 500 kosov.

Kraj dobave: Ministrstvo za notranje za-
deve, Vodovodna 93/a, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis za oddajo
naročila blaga po odprtem postopku za iz-
delavo in dobavo delov policijskih uniform
je prispelo 9 pravočasnih in pravilno oprem-
ljenih ponudb.

Pri sklopih 2, 3, 4, 6 in 10 so bile
pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe
ocenjene na podlagi merila ekonomsko
najugodnejša ponudba in vseh podmeril
(cena, kvaliteta vzorca, finančno stanje po-
nudnika in urejenost sistema kakovosti) ter
na način, podan v razpisni dokumentaciji.
Glede na navedeno, je naročnik oddal na-
ročila ponudnikom, navedenim v 6. točki
te objave.

Za sklopa 5 in 8 javni razpis v skladu s 1.
odstavkom 76. člena ZJN-1 ni uspel, saj za
ta sklopa nista prispeli pravilni in primerni
ponudbi vsaj dveh ponudnikov. Javno naro-
čilo za te sklope se v skladu s 3. odstavkom
76. člena ZJN-1 in 1. točko drugega od-
stavka 20. člena ZJN-1 nadaljuje po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

Za sklope 1, 7, in 9 javni razpis v skladu
s 1. odstavkom 76. člena ZJN-1 ni uspel,
saj za te sklope nista prispeli ponudbi vsaj
dveh ponudnikov. Javno naročilo za te sklo-
pe se v skladu s 3. odstavkom 76. člena
ZJN-1 in 1. točko prvega odstavka 20. čle-
na ZJN-1 nadaljuje po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklopa 2 in 10: Kroj d.d., Tržaška 118,
1000 Ljubljana,

– sklop 3: Arex d.o.o.,Trubarjeva 7,
8310 Šentjernej,

– sklopa 4 in 6: Uni&Forma d.o.o., Mot-
nica 9, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost za sklopa 2 in 10 znaša
21,829.955 SIT z vključenim DDV.

Okvirna pogodbena vrednost za sklop 3
znaša 17,641.750 SIT z vključenim DDV.

Okvirna pogodbena vrednost za sklopa
4 in 6 znaša 28,375.550 SIT z vključenim
DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:

– za sklop 4 je podizvajalec udeležen v
višini 32% skupne ponudbene vrednosti.

– za sklop 6 je podizvajalec udeležen v
višini 32% skupne ponudbene vrednosti.

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

nudbe:
– sklop 2: 17,255.000 SIT z DDV,

15,101.100 SIT z DDV;
– sklop 3: 17,994.585 SIT z DDV,

17,641.750 SIT z DDV;
– sklop 4: 19,934.880 SIT z DDV,

15,821.050 SIT z DDV;
– sklop 6: 16,354.765 SIT z DDV,

12,554.500 SIT z DDV;
– sklop 10: 7,318.500 SIT z DDV,

6,728.855 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 59-60/01, Ob-52416 in
v Uradnem listu RS, št. 67/01, Ob-53575.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/79-01 Ob-61024
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

1501 Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne: 9. 10. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: telekomunikacijska oprema:

Sklop 1: telekomunikacijska oprema Pa-
nasonic,

Sklop 2: telefonski aparati.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis sta prispeli
dve pravočasni in pravilno opremljeni po-
nudbi. Ponudbi sta bili nepravilni. Ker na
javni razpis nista prispeli vsaj dve pravilni in
primerni ponudbi, le-ta v skladu s 1. odstav-
kom 76. člena ZJN-1 ni uspel. Postopek
se, v skladu s tretjim odstavkom 76. člena
in 1. točko drugega odstavka 20. člena
ZJN- 1, nadaljuje po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 70/01, Ob-54357 in v
Uradnem listu RS, št. 78/01, Ob-56048.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 206 Ob-61008
1. Naročnik: Osnovna šola XIV. divizije

Senovo.
2. Naslov naročnika: Trg XIV. divizije 3,

8281 Senovo.
3. Datum izbire: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava živil po sklopih:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz

testa,
7. sadje in zelenjava,
8. ostalo prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki
Mesarstvo Ribič, Ribič Katarina s.p., Ti-

tova 103, Senovo,
2. perutninsko meso in izdelki
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Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva c. 10, Ptuj,
3. ribe
KZ Krka z.o.o., Rozmanova ul. 10, No-

vo mesto
Brumec-Ručigaj d.o.o. Loka, Testenova

55, Mengeš,
4. mleko in mlečni izdelki
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Pet-

rovče
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki
Žito prehrambena industrija d.d., Šmar-

tinska 154, Ljubljana,
Pekarna Kruhek Karel Kozole s.p., Trg

svobode 40, Sevnica,
Klasje MPP Celje d.d., Resljeva 16, Celje,
Manja d.o.o., Trdinova pot 2a, Metlika,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz testa
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta

442, Škofljica,
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, No-

vo mesto
7. sadje in zelenjava
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, No-

vo mesto,
Sadje in zelenjava Imperl Janez s.p.,

Drožanjska ulica 39, Sevnica,
8. ostalo prehrambeno blago
Mercator Dolenjska d.d., Livada 8, No-

vo mesto.
7. Pogodbena vrednost:
1. meso in mesni izdelki: 1,522.949 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki: 1,186.665

SIT,
3. ribe: od 197.500 SIT do 203.040

SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 1,520.554,30

SIT,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:

od 3,347.990 SIT do 3,673.000 SIT,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz te-

sta: od 445.805,42 SIT do 606.485,20
SIT,

7. sadje in zelenjava: od 1,251.126 SIT
do 1,398.350 SIT,

8. ostalo prehrambeno blago:
2,064.892,95 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. meso in mesni izdelki: 1,584.041,90

SIT, 1,522.949 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki: 1,355.720

SIT, 1,186.665 SIT,
3. ribe: 206.250 SIT, 197.500 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki: 2,106.816,30

SIT, 1,520.554,30 SIT,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:

3,673.000 SIT, 3,347.990 SIT,
6. testenine in zamrznjeni izdelki iz te-

sta: 606.485,20 SIT, 445.805,42 SIT,
7. sadje in zelenjava: 1,766.718 SIT,

1,251.126 SIT,
8. ostalo prehrambeno blago:

2,171.804,40 SIT, 2,064.892,95 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: 13. 12. 2001.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo

Št. 88/01 Ob-61007
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,

1410 Zagorje.
3. Datum izbire: 13. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava laboratorijskega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: kakovost in najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Kemofarmacija, d.d. Ljub-
ljana, Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,131.605
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 13. 12. 2001.
Zdravstveni dom Zagorje

Ob-61020
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: izdelava in dobava jeklenih konstruk-
cij za objekt DV 2x110 kV Fala - Pekre.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je oddal naročilo
po odprtem postopku.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektroservisi, d.d.,
Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 67,111.903,24
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 77,461.431,01 SIT, 67,111.903,24
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis objavljen v Uradnem listu
RS, št. 86 z dne 2. 11. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

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

Št. 4 Ob-61087
1. Naročnik: Nafta Lendava – proizvod-

nja naftnih derivatov, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudarska ulica 1,

9220 Lendava, faks 02/57-72-388, tel.:
02/57-72-100.

3. Datum izbire: 28. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 1 kom. hidravličnih klešč (Hydrau-
lic Power Tubing Tong). Kraj dobave:
Lendava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – vplivnost 35%,
– rok plačila – vplivnost 20%,
– rok dobave – vplivnost 45%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Weatherford Comple-
tion & Oilfield Service, Buchholz, Germany.

7. Pogodbena vrednost: 35.665,39
USD.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 37.499,39 USD, 35.665,39 USD.
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 raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Nafta Lendava - proizvodnja
naftnih derivatov, d.o.o.

Št. 363-9/01 Ob-61098
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Me-

tlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka: javni razpis za izbiro izvajalca po odpr-
tem postopku.

3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

minibus, 1 kos, OŠ Podzemelj.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: po merilih iz razpisne dokumen-
tacije (ponudbena cena, rok dobave, rok
plačila, bližina servisiranja in reference) je
izbran najugodnejši ponudnik.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: AC-Intercar, d.o.o., PE
Novo mesto, Seidlova cesta 16, 8000 No-
vo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 11,898.810
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 12,326.323,40 SIT, 11,898.810 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na jav-
ni razpis so prispele 3 pravočasne ponud-
be. Po pregledu ponudb je bilo ugotovlje-
no, da sta bili 2 pravilni ponudbi. Pogodba
je bila sklenjena dne 12. 12. 2001.

12. /
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 12. 10. 2001,
Ob-56350.

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 17. 12. 2001.

Občina Metlika

Št. 331/8-13/2001 Ob-61099
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.



Stran 8132 / Št. 105-106 / 21. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži,
2. sklop: sadje ostalo in suho,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava,
4. sklop: vložena zelenjava,
5. sklop: jajca,
6. sklop: rastlinska olja in maščobe,
7. sklop: riž,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki,
9. sklop: sadni izdelki in čokoladni na-

maz,
10 sklop: naravni sokovi,
11. sklop: sladkor,
12. sklop: med in nadomestek medu,
13. sklop: čaji, prava kava,
14. sklop: kavni nadomestki,
15. sklop: začimbe,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica

in koncentrati,
17. sklop: mineralne vode in vina.
Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Va-

ladoltra, skladišče.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna cena ob za-
htevani kvaliteti.

Naročnik ni izbral dobavitelja za nasled-
nje sklope:

5. sklop: jajca - prijavil se je samo en
ponudnik,

6. sklop: rastlinska olja in maščobe - po-
nudbo je oddal samo en ponudnik,

9. sklop: sadni izdelki in čokoladni na-
maz - prijavil se je samo en ponudnik,

10. sklop: naravni sokovi - po pregledu
prijav je ostala samo ena pravilna prijava,

11. sklop: sladkor - prijavil se je samo
en ponudnik,

14. sklop: kavni nadomestki - prijavil se
je samo en ponudnik,

17. sklop: mineralne vode in vina - prija-
vil se je samo en ponudnik.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop: meso: ribe in morski sadeži:
Mariva, marikultura d.o.o., Liminjanska 111,
6320 Portorož,

2. sklop: sadje ostalo in suho: Agraria
Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Ko-
per,

3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
Delmar d.o.o., Industrijska c. 12, 6310 Izo-
la,

4. sklop: vložena zelenjava: Droga d.d.,
Industrijska c. 21, 6310 Izola,

7. sklop: riž: Droga d.d., Industrijska c.
21, 6310 Izola,

8 sklop: mlevski in pekarski izdelki: Žito
d.d., Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana,

12. sklop: med in nadomestek medu:
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202
Naklo,

13. sklop: čaji, prava kava: Droga d.d.,
Industrijska c. 21, 6310 Izola,

15. sklop: začimbe: Živila Kranj d.d., Ce-
sta na Okroglo 3, 4202 Naklo,

16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži:

=955.260 SIT z DDV,
2. sklop: sadje ostalo in suho:

=648.730,62 SIT z DDV,

3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
=164.214 SIT z DDV,

4. sklop: vložena zelenjava:
=361.403,37 SIT z DDV,

7. sklop: riž: =347.305,32 SIT z DDV,
8. sklop: mlevski in pekarski izdelki:

=355.818,42 SIT z DDV,
12. sklop: med in nadomestek medu:

=201.301,20 SIT z DDV,
13. sklop: čaji, prava kava:

=373.053,60 SIT z DDV,
15. sklop: začimbe: =63.770,36 SIT z

DDV,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica

in koncentrati: =1,434.076,65 SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži: 2,
2. sklop: sadje ostalo in suho: 2,
3. sklop: globoko zamrznjena zelenja-

va: 3,
4. sklop: vložena zelenjava: 3,
7. sklop: riž: 2,
8 sklop: mlevski in pekarski izdelki: 3,
12. sklop: med in nadomestek medu: 2,
13. sklop: čaji, prava kava: 2,
15. sklop: začimbe: 2,
16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica

in koncentrati: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: meso: ribe in morski sadeži:

=1,418.580 SIT z DDV; =955.260 SIT z
DDV,

2. sklop: sadje ostalo in suho:
=686.130 SIT z DDV; =648.730,62 SIT z
DDV,

3. sklop: globoko zamrznjena zelenjava:
=208.748,07 SIT z DDV; =164.214 SIT z
DDV,

4. sklop: vložena zelenjava:
=392.508,45 SIT z DDV; =361.403,37 SIT
z DDV,

7. sklop: riž: =347.305,32 SIT z DDV;
=202.100,40 SIT z DDV,

8 sklop: mlevski in pekarski izdelki:
=502.590,50 SIT z DDV; =355.818,42 SIT
z DDV,

12. sklop: med in nadomestek medu:
=213.610 SIT z DDV; =201.301,20 SIT z
DDV,

13. sklop: čaji, prava kava:
=414.766,17 SIT z DDV; =373.053,60 SIT
z DDV,

15. sklop: začimbe: =81.986,12 SIT z
DDV; =63.770,36 SIT z DDV,

16. sklop: vinski kis, majoneza, gorčica
in koncentrati: =2,477.952,50 SIT z DDV;
=1,434.076,65 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001, Ob- 53139.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 53/01 Ob-61105
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: 14. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava transformatorja 110/21/10,5
kV YNyn6(d5) 31,5 MVA.

Dostava razpisanega blaga je RTP Poto-
ška vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (75%
delež),

– kakovost dobave (15% delež),
– dobavni rok (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Eltima d.o.o., Šlandro-
va 8 a, 1231 Ljubljana - Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 67,990.000
SIT (brez DDV), s proizvajalcem ETRA 33
d.d., Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3 pravilne po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 69,049.000 SIT (brez DDV),
67,990.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 5321/01 Ob-61123
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:

dobava golih vodnikov in srednjenapeto-
stnih (s.n.) energetskih kablov v obdobju
2001/2002: skupina 2 “kabel energetski
s.n. (20 kV)” (126.000 m, po specifikaciji).

Dostava razpisanega blaga je v dogovor-
jeno posamezno skladišče – nadzorništvo
kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– skupina 2: kabel energetski s.n.

(20 kV): Telma Trade d.o.o., Motnica 13,
1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 2: kabel energetski s.n.

(20 kV) v skupni ponudbeni vrednosti
96,774.000 SIT (brez DDV), s proizvajal-
cem MKM Pirelli Madžarska.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina 2: kabel energetski s.n.

(20 kV): 5 pravilnih ponudb in 1 nepravilna
ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina 2: kabel energetski s.n.
(20 kV): 106,500.000 SIT (brez DDV),
96,774.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 17. 12. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 5322/01 Ob-61126
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava nizkonapetostnih (n.n.) ener-
getskih kablov v obdobju 2001/2002:
140.500 m po specifikaciji v razpisni do-
kumentaciji.

Dostava razpisanega blaga je v dogovor-
jeno posamezno skladišče – nadzorništvo
kupca.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Kosič d.o.o., Ruperče
13, 2231 Pernica pri Mariboru in Elektro-
nabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost:
– Kosič d.o.o., v skupni ponudbeni vre-

dnosti do 1/2 od 92,001.000 SIT (brez
DDV), s proizvajalcem SKW Avstrija in

– Elektronabava d.o.o., v skupni ponud-
beni vrednosti do 1/2 od 91,970.000 SIT
(brez DDV), s proizvajalcem FKN Makedo-
nija.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4 pravilne
ponudbe in 1 nepravilna ponudba.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 98,158.500 SIT (brez DDV),
91,970.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 17. 12. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 5169/01 Ob-61127
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava polizoliranih vodnikov (PIV),
opreme za PIV in univerzalnega ener-
getskega kabla s.n. z ustrezno opremo
v obdobju 2001/2002:

– skupina 1 “tokovodniki polizolirani (PIV)
35-70 mm2” (145.000 m, po specifikaciji),

– skupina 2 “oprema za polizolirane vo-
dnike (PIV)” (5585 kos., po specifikaciji),

– skupina 3 “kabel univerzalni energet-
ski SN (20 kV) z ustrezno opremo”
(20.302 m/kos., po specifikaciji).

Dostava razpisanega blaga je v posa-
mezna skladišča – nadzorništva kupca za
blago razpisnih skupin 1 in 3 in centralno
skladišče kupca v Ljubljani v Črnučah,
Cesta 24. junija 3, za blago razpisne
skupine 2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izbral ponudnika
na podlagi naslednjih meril:

– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),

– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– skupina 1: tokovodniki polizolirani (PIV)

35-70 mm2: Telma Trade d.o.o., Motnica
13, 1236 Trzin,

– skupina 2: oprema za polizolirane vo-
dnike (PIV): Izoelektro d.o.o., Tržaška 37 a,
2000 Maribor,

– skupina 3: kabel univerzalni energet-
ski SN (20 kV) z ustrezno opremo: posto-
pek še ni zaključen.

7. Pogodbena vrednost:
– skupina 1: tokovodniki polizolirani (PIV)

35-70 mm2, v skupni ponudbeni vrednosti
25,685.000 SIT (brez DDV), s proizvajal-
cem MKM Pirelli Madžarska,

– skupina 2: oprema za polizolirane vo-
dnike (PIV), v skupni ponudbeni vrednosti
6,995.650 SIT (brez DDV), s proizvajalci
Mehanika, Izoelektro, Mosdorfer, Ensto in
Elektroservisi,

– skupina 3: kabel univerzalni energet-
ski SN (20 kV) z ustrezno opremo: posto-
pek še ni zaključen.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb:
– skupina 1: tokovodniki polizolirani (PIV)

35-70 mm2: 5 pravilnih ponudb in 2 nepra-
vilni ponudbi,

– skupina 2: oprema za polizolirane vo-
dnike (PIV): 4 pravilne ponudbe,

– skupina 3: kabel univerzalni energet-
ski SN (20 kV) z ustrezno opremo: 3 pravil-
ne ponudbe in 3 neprimerne ponudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– skupina 1: tokovodniki polizolirani (PIV)
35-70 mm2: 38,770.000 SIT (brez DDV),
25,685.000 SIT (brez DDV),

– skupina 2: oprema za polizolirane vo-
dnike (PIV): 7,958.750 SIT (brez DDV),
6,995.650 SIT (brez DDV),

– skupina 3: kabel univerzalni energet-
ski SN (20 kV) z ustrezno opremo:
70,087.447 SIT (brez DDV), 65,325.680
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: do 17. 12. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Ob-61128
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-02-000, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava opreme za odpiranje in zapi-
ranje reaktorske posode.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edini možni dobavitelj.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Westinghouse Electric
Europe, Boulevard Paepsem 20, B-1070
Brussels, Belgium.

7. Pogodbena vrednost: 342,430.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 12. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-61129
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-02-000, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava IRD 2000 kalibatorja.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edini možni dobavitelj.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: MGP Instruments, BP
1, 13113 Lamanon, Francija.

7. Pogodbena vrednost: 12,316.551
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: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-61136
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za računalništvo in informatiko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1001

Ljubljana.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet

12. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema za pedagoško
dejavnost, 17 računalnikov, 16 monitor-
jev, Fakulteta za računalništvo in infor-
matiko.

5. Merila za dodelitev naročila: ugodna
ponudbena cena za celotno blago.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Kotar trgovsko podjetje,
d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 9,960.923,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročilo smo oddali edinemu ponu-
dniku po postopku s pogajanji.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu RS: Uradni list RS, št. 70, z dne 31. 8.
2001, Ob-54252.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Fakulteta za računalništvo
in informatiko

Št. 72 Ob-61140
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 20. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: avtomatski pisemski usmernik in
vrečni transporter.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 2. točka 1. odstavka 20. čle-
na ZJN-1- tehnična-tehnološka usklajenost z
že nabavljeno opremo PC Ljubljana.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens Dematic AG,
Postal Automation, Bucklerstrasse 1-5.
78467 Konstanz, Nemčija - nabava avto-
matskega pisemskega usmernika; Louis
Schirholz GmbH, Arsterdamm 110, 28277
Bremen Nemčija za nabavo vrečnega tran-
sporterja.

7. Pogodbena vrednost: avtomatski pi-
semski usmernik vrednost 280 mio SIT,
vrečni transporter 450 mio SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 69 z dne 24. 8.
2001, Ob-53961.

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

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 75 Ob-61141
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava 55 kosov termal transfer
tiskalnik, 60 kosov Symbol čitalec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. točka 84, člena ZJN-1.

6. Ime  in  naslov  dobavitelja,  ki  mu
je  naročilo  dodeljeno:  Špica  Interna-
tional, d.o.o. Pot k sejmišču 10, 1000
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: termal tiskalnik
cena 143.000 SIT/kos in Symbol čitalec
120.000 SIT/kos.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: enako.
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: 18. 12. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 56 Ob-61142
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 16. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava in montaža paketnega us-
mernika in jeklene podkonstrukcije Novi
poštni center Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 1. točka 76. člena ZJN-1 ni
opravil izbora, ker ni pridobil dveh samos-
tojnih pravilnih ponudb.

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: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1.740,261.000 SIT;
1.275,992.679,60 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 32-33 z dne 5. 5.
2001, Ob-48055.

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

Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 78 Ob-61143
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: 2500 Maribor.

3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava in tiskanje obrazca CN 07
povratnica AR.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 2. točka 1. odstavka
20. člena ZJN-1, Založništvo DZS razvilo
entone obrazec in ga prijavil Uradu RS za
intelektualno lastnino.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, d.d. Založništvo
tiskovin, Šmartinska 152, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: cena za kos
13 SIT (na prodajno ceno 50% rabat).

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: 18. 12. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 77 Ob-61145
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: 2500 Maribor.
3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava paketov in vrednostnih kar-
tic za nadaljnjo prodajo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 2. točka 1. odstavka
20. člena ZJN-.1, pozitivno mnenje Urada
za javna naročila.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Wester Wireles Inter-
national, d.o.o. Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: nakup za nad-
aljnjo prodajo.

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: 18. 12. 2001.
Pošta Slovenije,d.o.o.

Št. 206/01 Ob-61157
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 1900 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke, volumna 240 litrov in 2700
kosov plastičnih posod za odpadke, vo-
lumna 10 litrov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 50 % ponudbena cena,
40 % estetske in funkcionalne lastnosti, 5 %
garancijska doba in 5 % reference.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: EKO-LES d.o.o., Ro-
gozniška cesta 14, Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 11,889.171
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 12,389.685 SIT, 11,051.917 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 50 z dne15. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 12. 2001.

Javno komunalno podjetje Grosuplje

Št. Su 040801/2001 Ob-61159
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9, 6000

Koper.
3. Datum izbire: 12. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava računalniškega
materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, d.d., Založništvo
in trgovina, d.d., Divizija trgovina, Mali trg 6,
1538 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 12,057.828,70 SIT, 10,763.228,02
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Kopru

Št. Su 040801/2001 Ob-61160
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9, 6000

Koper.
3. Datum izbire: 12. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava pisarniškega in
potrošnega materiala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Skat, d.o.o., Industrij-
ska cesta 2E, 6310 Izola.

7. Pogodbena vrednost: 3,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,981.447,40 SIT, 2,756.243,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Okrožno sodišče v Kopru

Ob-61168
1. Naročnik: Dom upokojencev Franc

Salamon Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Kolonija 1. maja

21, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 29. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano po sku-
pinah in podskupinah:

A) sadje in zelenjava,
podskupina 1: sadje sveže in suho,
podskupina 2: zelenjava sveža,
podskupina 3: zelenjava in sadje zmrz-

njeno;
B) kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 1: kruh in pekovsko pecivo,
podskupina 2: zmrznjena delikatesa;
C) mlevski izdelki in testenine,
podskupina 1: mlevski izdelki,
podskupina 2: testenine;
D) sveže meso in izdelki iz mesa,
podskupina 1: sveže meso,
podskupina 2: perutnina in perutninski

izdelki,
podskupina 3: izdelki iz mesa;
E) mleko in mlečni izdelki;
F) jajca;
G) sokovi, sirupi in mineralna voda;
H) alkoholne pijače;
I) splošno prehrambeno blago,
podskupina 1: vloženo sadje, zelenjava

in marmelada,
podskupina 2: juhe in omake,
podskupina 3: začimbe in dišavnice,
podskupina 4: čaji,
podskupina 5: sladkor, sladila in slad-

korni izdelki,
podskupina 6: ostala živila;
podskupina 7: zmrznjene ribe.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja končna vrednost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
A) sadje in zelenjava
– podskupina 1: sadje sveže in suho:

Misimi Nurimedžit s.p., Loke 1a, 1420 Tr-
bovlje,

– podskupina 2: zelenjava sveža: Misimi
Nurimedžit s.p., Loke 1a, 1420 Trbovlje,

– podskupina 3: zelenjava in sadje zmrz-
njeno: Ledo d.o.o. Brnčičeva 29, 1231
Ljubljana Črnuče;

B) kruh in pekovsko pecivo:
– podskupina 1: kruh in pekovsko peci-

vo: Žito prehrambena industrija d.d. Šmar-
tinska 154, 1529 Ljubljana,

– podskupina 2: zmrznjena delikatesa:
Pekarna Pečjak d.o.o. Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica;

C) mlevski izdelki in testenine
– podskupina 1: mlevski izdelki: Žito pre-

hrambena industrija d.d. Šmartinska 154,
1529 Ljubljana,

– podskupina 2: testenine: Žito prehram-
bena industrija d.d. Šmartinska 154, 1529
Ljubljana,

D) sveže meso in izdelki iz mesa:
– podskupina 1: sveže meso: Litijska

mesarija d.d. Slatna 1, 1275 Šmartno pri
Litiji,

– podskupina 2: perutnina in perutninski
izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj,

– podskupina 3: izdelki iz mesa: Litijska
mesarija d.d. Slatna 1, 1275 Šmartno pri
Litiji

E) mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljublja-
na;

F) jajca: Kmetijska zadruga Laško z.o.o.,
Kidričeva 2, 3270 Laško;

G) sokovi, sirupi in mineralna voda: Era
d.d., Prešernova 10, 3504 Velenje;

H) alkoholne pijače: Mercator d.d. Slo-
venčeva 25, 1000 Ljubljana,

I) splošno prehrambeno blago
– podskupina 1: vloženo sadje, zelenja-

va in marmelada: Trgovska družba Žana
d.d., Mestni trg 2, 3310 Žalec,

– podskupina 2: juhe in omake: Kolin-
ska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana,

– podskupina 3: začimbe in dišavnice:
Mercator d.d. Slovenčeva 25, 1000 Ljub-
ljana,

– podskupina 4: čaji: Trgovska družba
Žana d.d., Mestni trg 2, 3310 Žalec,

– podskupina 5: sladkor, sladila in slad-
korni izdelki: Trgovska družba Žana d.d.,
Mestni trg 2, 3310 Žalec,

– podskupina 6: ostala živila: Trgovska
družba Žana d.d., Mestni trg 2, 3310 Ža-
lec,

– podskupina 7: zmrznjene ribe: Ledo
d.o.o. Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana Črnu-
če.

7. Pogodbena vrednost: A sadje in ze-
lenjava

– podskupina 1: sadje sveže in suho:
133.850 SIT (za en mesec),

– podskupina 2: zelenjava sveža:
196.570,83 SIT (za en mesec),

– podskupina 3: zelenjava in sadje zmrz-
njeno: 158.239,98 SIT (za 6 mesecev);

B) kruh in pekovsko pecivo
– podskupina 1: kruh in pekovsko peci-

vo: 1,702.420 SIT (za 6 mesecev),
– podskupina 2: zmrznjena delikatesa:

686.045 SIT (za 6 mesecev);
C) mlevski izdelki in testenine
– podskupina 1: mlevski izdelki: 230.758

SIT (za 6 mesecev),
– podskupina 2: testenine: 286.990 SIT

(za 6 mesecev);
D) sveže meso in izdelki iz mesa
– podskupina 1: sveže meso:

3,203.448,50 SIT (za 6 mesecev),
– podskupina 2: perutnina in perutninski

izdelki: 961.722,83 SIT (za 6 mesecev),
– podskupina 3: izdelki iz mesa:

2,125.081,45 SIT (za 6 mesecev);
E) mleko in mlečni izdelki: 3,205.938

SIT (za 6 mesecev);
F) jajca: 204.750 SIT (za 6 mesecev);
G) sokovi, sirupi in mineralna voda:

1,777.045,04 SIT (za 6 mesecev);
H) alkoholne pijače: 166.500,90 SIT (za

6 mesecev);
I) splošno prehrambeno blago
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– podskupina 1: vloženo sadje, zelenja-
va in marmelada: 1,152.268,80 SIT (za 6
mesecev),

– podskupina 2: juhe in omake:
352.917,66 SIT (za 6 mesecev),

– podskupina 3: začimbe in dišavnice:
167.614,87 SIT (za 6 mesecev),

– podskupina 4: čaji: 342.964,95 SIT
(za 6 mesecev),

– podskupina 5: sladkor, sladila in slad-
korni izdelki: 1,021.515,60 SIT (za 6 me-
secev),

– podskupina 6: ostala živila:
1,617.564,84 SIT (za 6 mesecev),

– podskupina 7: zmrznjene ribe:
125.465 SIT (za 6 mesecev).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 0.

9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. A) sadje in zelenjava
– podskupina 1: sadje sveže in suho:

281.677,50 SIT - 133.850 SIT (za en me-
sec),

– podskupina 2: zelenjava sveža:
26.306,80 - 196.570,83 SIT (za en me-
sec),

– podskupina 3: zelenjava in sadje zmrz-
njeno: 210.723,50 - 158.239,98 SIT (za 6
mesecev),

2. B) kruh in pekovsko pecivo
– podskupina 1: kruh in pekovsko peci-

vo: 2,194.450,50 - 1,702.420 SIT (za 6
mesecev),

– podskupina 2: zmrznjena delikatesa:
937.596 - 686.045 SIT (za 6 mesecev);

3. C) mlevski izdelki in testenine
– podskupina 1: mlevski izdelki:

269.777,65 - 230.758 SIT (za 6 mese-
cev),

– podskupina 2: testenine: 414.304,20
- 286.990 SIT (za 6 mesecev);

4. D) sveže meso in izdelki iz mesa
– podskupina 1: sveže meso:

3,378.925 - 3,203.448,50 SIT (za 6 me-
secev),

– podskupina 2: perutnina in perutninski
izdelki: 1,165.445 SIT 961.722,83 SIT (za
6 mesecev),

– podskupina 3: izdelki iz mesa:
2,421.434,50 - 2,125.081,45 SIT (za 6
mesecev);

5. E) mleko in mlečni izdelki:
3,207.788,90 - 3,205.938 SIT (za 6 me-
secev);

6. F) jajca: 252.000 SIT, 204.750 SIT
(za 6 mesecev),

7. G) sokovi, sirupi in mineralna voda:
2,426.711 SIT 1,777.045,04 SIT (za 6 me-
secev),

8. H) alkoholne pijače: 168.530,35 SIT,
166.500,90 SIT (za 6 mesecev);

9. I) splošno prehrambeno blago
– podskupina 1: vloženo sadje, zelenja-

va in marmelada: 1,244.319,97 SIT,
1,152.268,80 SIT (za 6 mesecev),

– podskupina 2: juhe in omake:
377.148,75 SIT, 352.917,66 SIT (za 6 me-
secev),

– podskupina 3: začimbe in dišavnice
320.737,18 SIT, 167.614,87 SIT (za 6 me-
secev),

– podskupina 4: čaji: 342.964,95 SIT
(za 6 mesecev),

– podskupina 5: sladkor, sladila in
sladkorni izdelki: 1,117.060,40 ST,
1,021.515,60 SIT (za 6 mesecev),

– podskupina 6: ostala živila:
1,710.443,52 SIT, 1,617.564,84 SIT (za
6 mesecev),

– podskupina 7: zmrznjene ribe:
190.978,05 SIT, 125.465 SIT (za 6 me-
secev).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 12. 10.
2001, Ob-56285.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje

Št. 936 Ob-61190
1. Naročnik: OŠ Mladika, Ptuj.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabre-

žje 1, Ptuj.
3. Datum izbire: 5. 11. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki,
2. skupina: sveže meso in mesni iz-

delki,
3. skupina: kruh in pekovsko pecivo,
4. skupina: sveže sadje in zelenjava,
5. skupina: splošno prehrambeno

blago,
6. skupina: ribe,
7. skupina: zamrznjena zelenjava,
Kraj  dobave:  Ptuj,  Žnidaričevo  nabre-

žje 1.
5. Merila za dodelitev naročila in uteme-

ljitev izbire: najnižja ponujena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. skupina  -  Agroind  Vipava,  Vinar-

ska  c. 5,
2. skupina – Perutnina Ptuj, Potrče-

va c. 10,
3. skupina – Ptujske pekarne in slašči-

čarne Ptuj, Rogozniška c. 2, in Pekarna
Postojna – Pekarna Kruhek Ptuj, Kolodvor-
ska 5 c,

4. skupina – Zelenjava in sadje Kivi Ptuj,
Ziberi Idris s. p., Miklošičeva 1a,

5. skupina – Petlja Ptuj, Ob Dravi 3a,
6. skupina  –  Ledo  Ljubljana,  Brnčiče-

va 29,
7. skupina – Ledo Ljubljana, Brnčiče-

va 29.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena

vrednost skupaj je 11,792.420 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1 skupina: 1,340.473 SIT, 974.692

SIT,
2 skupina: 4,135.596 SIT, 3,990.177

SIT,
3 skupina: 3,105.039 SIT, 1.811.252

SIT,
4 skupina: 1,082.096 SIT, 914.853

SIT,
5 skupina: 2,065.195 SIT, 1,769.537

SIT,

6 skupina: 176.731 SIT, 137.078 SIT,
7 skupina: 111.668 SIT, 71.446 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba: Viktorija Bezjak,
tel. 02/771-19-71; faks 02/779-42-41.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 76, z dne 28. 9. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
ni bilo predhodne objave.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Osnovna šola Mladika, Ptuj

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. 01-351-53/2001 Ob-60857
1. Naročnik: Občina Ribnica.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

3, 1310 Ribnica.
3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: dograditev objekta za
strojno zgoščanje blata pri čistilni na-
pravi v Ribnici (tehnološka oprema –
elektroinstalacije).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d Slovenčeva 22,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 45,031.937,04
SIT.

8. Vrednost,ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 47,906.316 SIT, 39,538.307 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 11. 12. 2001.
Občina Ribnica

Št. 168/01 Ob-60861
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212

Šentilj v Slovenskih Goricah.
3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela pri iz-
gradnji kanala 03 v Sladkem Vrhu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

a) ponudbena cena – največ 80 točk,
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b) rok dokončanja del – največ 5 točk,
c) reference – največ 10 točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 16,362.591,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,571.617,68 SIT; 16,362.591,50
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave prve faze
razpisa omenjenega postopka: Uradni list
RS, št. 76 z dne 28. 9. 2001; Ob-55671.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Občina Šentilj

Št. 025-83/2001 Ob-60862
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Geodetska uprava Republike Slo-
venije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00.

3. Datum izbire: 26. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija poslovnih
prostorov – združitev dveh pisarn v pri-
tličju in delitev prostora v kleti v dve
pisarni ter pisarniška oprema za te pro-
store.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edino merilo pri ocenjeva-
nju ponudb je najnižja ponujena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: OZ Železopromet z.o.o.,
Podmilščakova 18, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 4,992.185,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: vrednost edine ponudbe
4,992.185,50 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek je zaključen s postopkom
oddaje javnega naročila male vrednosti, po
neuspelem javnem razpisu.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 361-6896/01 Ob-61009
1. Naročnik: Stanovanjski sklad ljubljan-

skih občin.
2. Naslov naročnika: Zarnikova 3, 1000

Ljubljana, tel. 01/306-14-36, faks
01/306-14-10, e-mail: olga.funa@ljublja-
na.si.

3. Datum izbire: 19. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrt-
niških in instalacijskih del za izgradnjo
dveh stanovanjskih objektov – vrstnih

hiš, v 7. nizu, ter pripadajočo prometno
in komunalno ureditvijo in priključki, v
območju urejanja BS 4/5 Tomačevo,
Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so bile vrednotene
in ocenjene na podlagi sledečih meril iz raz-
pisne dokumentacije:

– cena 70%,
– usposobljenost izvajalca 10%,
– reference ponudnika 10%,
– garancijski roki 10%.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: GP Bežigrad d.d., Pod-
milščakova 24, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
82,143.220,14 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ponudnik bo vsa raz-
pisana dela opravil brez podizvajalcev.

9. Število prejeih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,934.500 SIT, 78,023.610 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 71, z dne 7. 9.
2001, Ob-54496.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Stanovanjski sklad ljubljanskih občin

Ob-61014
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-458,
telefaks 01/58-89-609.

3. Datum izbire: 11. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: vzpostavitev sistema za
daljinski nadzor in vodenej distribucij-
skega plinovodnega omrežja Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: usposobljenost za izved-
bo Vzpostavitve sistema za daljinski nadzor
in vodenje distribucijskega plinovodnega
omrežja Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o. se prizna ponudnikom:

– Siemens, d.o.o., Dunajska 22, 1000
Ljubljana,

– Liko Pris, d.o.o., Verd 100A, 1360
Vrhnika,

– Metronik, d.o.o., Stegne 9A, 1000
Ljubljana,

– Genera-Pemar, d.o.o., Podmilščako-
va 18, 1000 Ljubljana,

– Ultra, d.o.o., Cesta Otona Župančiča
23a, 1410 Zagorje.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001, Ob-54549.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 12. 2001.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 0512/3-308/65-01 Ob-61030
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Referat za javne

razpise, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel.
01/472-40-54, faks 01/472-57-91.

3. Datum izbire: 17. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija objekta poli-
cijske postaje Ljubljana-Center.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 7
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb.
Vse pravilne, primerne in sprejemljive po-
nudbe je naročnik ocenil na podlagi merila
ekonomsko najugodnejša ponudba in vseh
podmeril (cena, izkušnje vodje del in finan-
čno stanje ponudnika) ter na način podan v
razpisni dokumentaciji. Glede na navedeno
je naročnik izbral ponudnika navedenega v
6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradiva d.o.o., Ravnikar-
jeva 1, Radomlje.

7. Pogodbena vrednost: 33,222.870,27
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec je ude-
ležen v višini 92% skupne ponudbene vre-
dnosti.

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

nudbe: 34,368.108,90 SIT z vključenim
DDV, 33,222.870,27 SIT z vključenim
DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 57-58/01, Ob-52031.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 280/01 Ob-61158
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje.
3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja toplovoda
Dvori III v Grosupljem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 80% ponudbena cena, 10%
usposobljenost, 10% reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Santosa, d.o.o., Sloven-
čeva 15c, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 55,786.390,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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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. 603-4/01 Ob-60858
1. Naročnik: Občina Metlika.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 24,

8330 Metlika, tel. 07/306-31-00, faks
07/363-74-02.

3. Datum izbire: 30. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šol-

skih otrok v šolskem letu 2001/2002
za OŠ Metlika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 2. točka prvega odstavka
20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Integral voznik d.o.o.,
Prevozi, servis in storitve, Podbevškova 2,
8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 13,606.272
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 13,606.272 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: 2. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1, postopek s pogajanji brez predho-
dne objave.

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: 11. 12. 2001.

Občina Metlika

Št. 599/01-43/03 Ob-60859
1. Naročnik: Mestna občina Kranj.
2. Naslov naročnika: Slovenski trg 1,

4000 Kranj.
3. Datum izbire: 27. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pogodbeno

financiranje ukrepov za učinkovito rabo
energije v 14 objektih Mestne občine

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

be: 68,118.303,84 SIT, 55,786.390,80 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Javno komunalno podjetje
Grosuplje, d.o.o.

Kranj; izvajalec bo izvedel ukrepe in vgradil
svoje naprave z namenom prihranka na po-
rabljeni energiji, Mestna občina Kranj pa bo
naslednjih 15 let izvajalcu plačevala znesek
prihranka energije, ki ga jamči izvajalec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v prvi fazi omejenega postop-
ka so bila merila za ugotavljanje sposobnosti
in usposobljenosti prijaviteljev sledeča:

reference: objekti do 500 m2 – 1 točka
za vsak objekt,

objekti nad 500 m2 do 2000 m2 –
3 točke za vsak objekt,

objekti nad 2000 m2 – 7 točk za vsak
objekt,

(min. 9 točk, maks. 30 točk);
izkušnje z izvajanjem dolgoročnih po-

godb:
1 pogodba – 10 točk,
2 pogodbi – 15 točk,
3 ali več pogodb – 20 točk,
(min. 10 točk, maks.20 točk)
tehnična usposobljenost:
ustrezen certifikat – 20 točk,
ustrezna dokumentacija o tehnični uspo-

sobljenosti – 12 točk,
(min. 6 točk, maks. 20 točk)
kreditna sposobnost (izjava banke o za-

gotavljanju likvidnih sredstev):
od 50,000.000 do 70,000.000 SIT li-

kvidnih sredstev – 6 točk,
nad 70,000.000 do 90,000.000 SIT li-

kvidnih sredstev – 13 točk,
nad 90,000.000 SIT – 20 točk
(min. 6 točk, maks. 20 točk)
odzivna sposobnost (oddaljenost vzdr-

ževalne službe od Kranja):
do 40 km – 10 točk,
nad 40 do 120 km – 7 točk,
nad 120 km – 4 točke,
(min. 4 točke, maks. 10 točk).
Prijavitelj je moral skupaj zbrati najmanj

60 točk, po posameznih merilih pa najmanj
minimalno število točk.

Po izvedeni prvi fazi omejenega postop-
ka smo nadaljevali s postopkom s pogajanji
v skladu z drugim odstavkom 20. člena Za-
kona o javnih naročilih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: El-tec Mulej d.o.o., Pot
na Lisice 7, 4260 Bled.

7. Pogodbena vrednost: 76,525.555
SIT za vgrajene naprave in 6,611.000 SIT
za vgrajene merilnike, skupno 83,136.555
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: v prvi fazi
omejenega postopka smo prejeli deset pri-
jav, v nadaljevanju pa smo v postopku s
pogajanji prejeli eno ponudbo.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: samo ena ponudba v višini
83,136.555 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: v prvi fazi omejenega postopka smo
prejeli deset prijav, od katerih nobena ni v
celoti ustrezala merilom, pogojem in kvalifi-
kacijskim zahtevam, zato so bile vse prijave
v skladu z 20. točko prvega odstavka 3. čle-
na Zakona o javnih naročilih nesprejemljive.
Ker so bile vse prijave nesprejemljive in ne-
pravilne, in ker zaradi narave tega naročila
in v naročilo vključenih tveganj ni bilo mož-
no predhodno v celoti določiti ceno javnega

naročila, smo postopek v skladu z drugim
odstavkom 20. člena nadaljevali s pogaja-
nji. V postopku s pogajanji smo vse prijavi-
telje iz prve faze omejenega postopka poz-
vali k dopolnitvi njihovih prijav. Prejeli smo
šest dopolnitev prijav, od katerih sta dve v
celoti izpolnjevali splošne pogoje in tudi me-
rila, zato smo jima priznali sposobnost in
usposobljenost za izvedbo ukrepov za učin-
kovito rabo energije in obema prijaviteljema
poslali drugi del razpisne dokumentacije za
pripravo ponudbe. V nadaljevanju smo pre-
jeli eno samo ponudbo od podjetja El-tec
Mulej d.o.o. Komisija je ocenila, da v po-
novnem postopku javnega naročila glede
na naravo razpisanih del ne bi dobila spre-
jemljivejše ponudbe, zato se je ob spošto-
vanju vseh temeljnih načel javnega naroča-
nja z namenom, da čimprej pridemo do iz-
vedbe ukrepov za učinkovito rabo energije
odločila, da nadaljuje s postopkom s poga-
janji z edinim zainteresiranim, sposobnim in
usposobljenim ponudnikom.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 4 z dne 19. 1. 2001,
št. objave razpisa 92/01-43/03.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 12. 2001.

Mestna občina Kranj

Št. 462-02/65-01/0520-010 Ob-60860
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 7. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sklenitev za-

varovanja, sklic I A – storitve, 6.a).
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merila za izbor najugodnej-
še ponudbe so:

1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja

75% vrednosti. Merilo pod točko 2 (refe-
rence) predstavlja 25% vrednosti.

ad 1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:

Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti od 10,000.001 SIT do 30,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 30,000.001 SIT do 60,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 60,000.000 SIT 16 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za sklenitev zavarovanja
za potrebe carinske službe je bil izbran po-
nudnik Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 41,160.600,45
SIT za vse vrste zavarovanj naročnika za ob-
dobje enega leta.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 48,129.884,38 SIT in 43,922.864
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 12. 2001.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 026-101/2001-4 Ob-60863
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-

ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 28. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: tisk, pona-

tis, izdelava map, škatel in drugih stori-
tev za potrebe hranjenja in izdajanja po-
datkov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: za naloge, za katere izbrani
izvajalec ni edini usposobljeni izvajalec, je
bilo merilo za izbiro cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetski inštitut Slove-
nije, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 41,250.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 6,800.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: edini ponudbi je bil priložen cenik.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: oddaja je potekala po postopku za
sklenitev neposredne pogodbe v skladu s
1. točko 2. člena ZJN-1, ter na podlagi pro-
grama dela državne geodetske službe za
leto 2001, sprejetega na 34. seji Vlade RS,
dne 28. 6. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 12. 12. 2001.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Su 040801/01-2 Ob-60888
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju.
2. Naslov naročnika: Ptuj, Krempljeva

ulica 7, 2250 Ptuj, faks 02/772-01-71.
3. Datum izbire: 12. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje po-

slovnih prostorov v obsegu 2659 m2.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: ponudbena cena ob enakih
pogojih opravljanja storitev, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: CSM d.o.o., Puhova 15,
2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 175,20
SIT/m2.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 217 SIT/m2, 175,20 SIT/m2.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 0512/3-308/44-01 Ob-60994
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11, faks
472-57-91.

3. Datum izbire: 25. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava po-

sebnih strokovnih podlag za izdelavo
Ureditvenega načrta Gotenica – vadbe-
ni center policije (P7/M1).

Obseg storitev: arhitekturne storitve; in-
ženiring storitev; storitve urbanističnega pla-
niranja in krajinske arhitekturne storitve, sto-
ritve tehničnega testiranja in analiz.

Kraj izvedbe: območje, ki je predmet
ureditvenega načrta, leži vzhodno od regio-
nalne ceste R3-655 Dolenja vas–Kočevska
Reka v kraju Gotenica. Površina, ki se bo
urejala, znaša približno 12,80 ha.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 6
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb,
od katerih je bila ena ponudba nepravilna.
Naročnik je izbral ekonomsko najugodnej-
šo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te
objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala
merilom: cena, reference in finančno stanje
ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projekt, d.d., Kidričeva 9a,
5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 9,341.500 SIT
z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
predmetno naročilo izvedel s pomočjo po-
dizvajalca, in sicer 31% od skupne ponud-
bene vrednosti.

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

be: 57,031.821 SIT z vključenim DDV,
9,341.500 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001,
Ob-51106.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 59/3955/2001 Ob-61016
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-32.
3. Datum izbire: 5. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sklenitev

aneksa k osnovni pogodbi št.
K-575/95-A021/94 za izdelavo projek-

tne dokumentacije za DV 2 × 110 kV
Toplarna–Polje–Beričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na podlagi 110. člena
ZJN-1, oddaja naročila brez predhodne ob-
jave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 24,076.026,45
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,076.026,45 SIT, 24,076.026,45
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. 12. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 24744 Ob-60998
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadno-

va 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300, faks
04/20-42-449, e-pošta: jpk@komuna-
la-kranj.si.

3. Datum izbire: 22. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: fizično varo-

vanje objektov naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena/mesec in plačilni po-
goji, izbrani ponudnik je glede na določeno
merilo zbral največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Varnost Kranj d.d., Blei-
weisova 20, Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 547.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: osem.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1,324.093,33 SIT; 547.200 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: 14. 12. 2001.
Komunala Kranj,

javno podjetje, d.o.o.

Št. 0512/3-308/78-01 Ob-61025
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: cenitev pre-

mičnine – helikopterja.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: glede na priznano sposo-
bnost izvajalca, ugotovljeno z javnim razpi-
som za oddajo naročila storitve po omeje-
nem postopku (1. faza) Servisa skupnih služb
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Vlade št. 466-4/01, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 11/01, Ob-43883, za priznanje
sposobnosti za vrednotenje državnega pre-
moženja (izbor cenilcev): nepremičnin in pre-
mičnin, je bilo vsem (osmim) usposobljenim
kandidatom poslano povabilo k oddaji po-
nudbe za izbiro ocenjevalcev premičnine –
helikopterja, s priloženo razpisno dokumen-
tacijo. Na povabilo k oddaji ponudbe sta pri-
speli 2 pravočasni in pravilno opremljeni po-
nudbi, ki sta bili pravilni, primerni in sprejem-
ljivi, zato ju je naročnik ocenil na podlagi
merila “cena“, ki je bilo v skladu z razpisno
dokumentacijo in v zvezi s 3. odstavkom
19. člena ZJN-1 edino merilo, ob izpolnjeva-
nju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije.
Za izvedbo storitve je bil izbran kandidat, kot
je navedeno v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Jožef Murko, Krčevinska
61, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 172.500 SIT
z vključenim 15% davkom od osebnih pre-
jemkov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 310.500 SIT vključno s 15% davkom od
osebnih prejemkov, 172.500 SIT vključno s
15% davkom od osebnih prejemkov.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: prva faza
omejenega postopka je bila objavljena v Ura-
dnem listu RS, št. 11/01, Ob-43883.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/72p-01 Ob-61026
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 26. 11. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nastanitev

delavcev Policije na območju občine Ilir-
ska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je glede na neuspeli
javni razpis za oddajo naročila storitve po
odprtem postopku za nastanitev delavcev Po-
licije na območju občine Ilirska Bistrica, poz-
val 3 kandidate k sodelovanju v postopku s
pogajanji brez predhodne objave. Na poziv
se je odzval 1 kandidat, ki je pravočasno in
pravilno predložil svojo ponudbo. Ponudba
je bila pravilna, zato je bil kandidat pozvan k
pogajanjem. Pogajanja so potekala po meri-
lih iz razpisne dokumentacije, ki so bila v
skladu s 50. členom ZJN-1 objavljena in po-
dana v razpisni dokumentaciji, in sicer: cena
in finančno stanje ponudnika, pri čemer se je
naročnik lahko pogajal le o merilu cena.

Glede na navedeno, je naročnik izbral
kandidata, navedenega v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gostilna s prenočišči “Po-
tok“, Ema Deželak s.p., Dolenje 64, 6254
Jelšane.

7. Pogodbena vrednost: 8,424.000
SIT z vključenim 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: oddaja naročila storitve za nastanitev
delavcev Policije na območju občine Ilirska
Bistrica, je potekala po postopku s pogajanji
brez predhodne objave na podlagi poziva k
sodelovanju št. 0512/3-308/72p-6-01, z
dne 27. 9. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/69-01 Ob-61027
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 12. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje

oseb, premoženja in interesov MNZ in
Policije:

– sklop 1: avtomobilsko zavarovanje;
– sklop 2: premoženjsko zavarovanje;
– sklop 3: nezgodno zavarovanje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis so prispele 3
pravočasne in pravilno opremljene ponud-
be. Vse pravilne, ponudbe so bile ocenjene
na podlagi merila ekonomsko najugodnejša
ponudba ter vseh podmeril (vrednost pre-
mije, obseg zavarovanja, razširjenost po-
slovne mreže, finančno stanje in strokovna
priporočila), objavljenih in podanih v razpi-
sni dokumentaciji. Glede na navedeno, je
naročnik oddal naročilo ponudnikoma, na-
vedenima v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklopa 1 in 2: Zavarovalnica Triglav
d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana;

– sklop 3: Adriatic zavarovalna družba
d.d., Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper.

7. Pogodbena vrednost:
– Za sklop 1: 316,296.787,75 SIT z

vključenim DDV;
– za sklop 2: 184,836.814,33 SIT z

vključenim DDV;
– za sklop 3: 21,732.213,32 SIT z vklju-

čenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 365,186.358,88 SIT,

308,409.227,77 SIT;
– sklop 2: 210,320.009,25 SIT,

179,184.848,47 SIT;
– sklop 3: 35,810.669,47 SIT,

21,732.213,32 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis za oddajo naročila stori-
tve po odprtem postopku za zavarovanje
oseb, premoženja in interesov MNZ in Poli-

cije, št. 308/69-01, je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 63-64/01, Ob-53141.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: predhodni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 59-60/01, Ob-52444.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/63-01 Ob-61028
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje ob-

jektov MNZ in Policije;
– sklop 1: čiščenje prostorov objektov

na različnih lokacijah v Ljubljani.
– sklop 2: čiščenje prostorov objekta v

Postojni.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis so prispele 3
pravočasne in pravilno opremljene ponud-
be. Pravilne, primerne in sprejemljive po-
nudbe je naročnik ocenil na podlagi merila
ekonomsko najugodnejša ponudba ter vseh
podmeril (cena, strokovna priporočila, ure-
jenost sistema kakovosti in finančno stanje
ponudnika), ki so bila, v skladu s 50. čle-
nom ZJN-1, objavljena in podana v razpisni
dokumentaciji. Glede na navedeno, je na-
ročnik oddal naročilo ponudniku, navede-
nemu v 6. točki te objave.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklopa 1 in 2: Manicom
d.o.o., Linhartova c. 13, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: povprečna me-
sečna cena za čiščenje objektov obeh sklo-
pov skupaj je 1,059.782,04 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe:
– sklop 1: 1,063.353 SIT brez DDV,

650.548,34 SIT brez DDV;
– sklop 2: 648.036,37 SIT brez DDV,

409.233,70 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 57-58/01, Ob-52052.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/72-01 Ob-61029
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/472-40-54, faks
01/472-57-91.

3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: nastanitev

delavcev Policije na območju občine Ilir-
ska Bistrica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis sta prispeli 2
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pravočasni in pravilno opremljeni ponudbi. No-
bena od prispelih ponudb ni izpolnjevala vseh
zahtev iz razpisne dokumentacije, zato nobe-
na ni bila pravilna. Glede na to, da javni razpis
v skladu s 1. odstavkom 76. člena ZJN-1 ni
uspel, saj nista prispeli vsaj dve pravilni in pri-
merni ponudbi, se javno naročilo v skladu s 3.
odstavkom 76. člena ZJN-1 in 1. točko prve-
ga odstavka 20. člena ZJN-1 nadaljuje po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave.

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: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis za oddajo naročila stori-
tve po odprtem postopku za nastanitev de-
lavcev Policije na Območju občine Ilirska
Bistrica je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 61-62/01, Ob-52771.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 12. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-61137
1. Naročnik: Žale Javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 10. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: varovanje

objektov.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edino merilo je bilo merilo
najnižje cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: VARPOS d.o.o., Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 12,409.320 SIT
z DDV oziroma 10,428.000 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 11,732.160 SIT brez DDV,
10,428.000 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 63-64, Ob-53040.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 12. 2001.

Žale Javno podjetje d.o.o.

Št. 80 Ob-61144
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor.
3. Datum izbire: 17. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

telekomunikacijskega sistema Alcatel.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: edini ponudnik 2, točka 1.
odstavka 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ECS TEL, d.o.o. IOC Tr-
zin, Motnica 2, 1236 Trzin.

Javni razpisi

Popravek
Ob-60983

V razpisu za sofinanciranje projektov re-
gionalne infrastrukture na območjih s pose-
bnimi razvojnimi problemi za leti 2002 in
2003, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
98-99 z dne 7. 12. 2001, Ob-59826 Mini-
strstva za gospodarstvo, se 7. točka, 1. od-
stavek pravilno glasi:

Rok za vložitev prijav je 15. 1. 2002.
Za pravočasno prispele prijave se bodo
štele tudi vloge poslane po pošti najka-
sneje 15. 1. 2002.

Ministrstvo za gospodarstvo

Zaprtje razpisa za garancije s
subvencioniranjem obrestne mere

Ob-61093
Javni sklad RS za razvoj malega gospo-

darstva objavlja, da se bo izvedlo zadnje od-
piranje v javnem razpisu za odobravanje ga-
rancij s subvencioniranjem obrestne mere za
dolgoročne investicijske kredite za mlade po-
djetnike (Ur. l. RS, št. 71/01) 10. 1. 2002.
Po tem datumu bo razpis zaprt.

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Zaprtje razpisa za ugodnejša posojila

Ob-61094
Javni sklad RS za razvoj malega gospo-

darstva objavlja, da se Javni razpis za ugo-
dnejša posojila malim in srednje velikim po-
djetjem v letu 2001, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, dne 27. 7. 2001 št.
61-62/01, zapre.

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Zaprtje razpisa za brezobrestne
dolgoročne investicijske kredite

Ob-61095
Javni sklad RS za razvoj malega gospo-

darstva objavlja, da se bo izvedlo zadnje
odpiranje v javnem razpisu za odobravanje

7. Pogodbena vrednost: 18,000.000
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: 2. točka 1. odstavka 20. člena
ZJN-1-postopek s pogajanji brez predho-
dne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

brezobrestnih dolgoročnih investicijskih kre-
ditov za mlade podjetnike tehniških smeri v
letu 2001 malim in srednje velikim pod-
jetjem (Ur. l. RS, št. 71/01) 10. 1. 2002.
Po tem datumu bo razpis zaprt.

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Ob-61206
V skladu z Zakonom o Slovenski razvojni

družbi in programu prestrukturiranja podjetij
(Uradni list RS, št. 39/97), Zakonom o upora-
bi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95), na podlagi
sklepa uprave SRD d.d. z dne 23. 10. 2001
ter sklepa Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi sprejetega 29. 11. 2001 v zvezi s
priglasitvijo št. 0026-5715334-2001, objav-
lja Slovenska razvojna družba, d.d. (SRD),
Dunajska 160, Ljubljana

popravek
in

podaljšanje
javnega razpisa razvojnega

projektnega financiranja

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je dodeljevanje posojil in kapital-
sko vlaganje SRD v skupnem znesku
1.000,000.000 SIT za:

– prenos raziskovalno-razvojnih rezulta-
tov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,

– proizvodnjo in trženje proizvodov in
storitev na podlagi lastnega razvoja in novih
tehnologij,

– povečanje kvalitete proizvodnje in nje-
ne konkurenčnosti, ki temelji na novi lastni
tehnologiji in invencijah.

II. Razpisni pogoji
Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo maj-

hna in srednje velika podjetja in samostojni
podjetniki – posamezniki, kot jih opredeljuje
6. člen Uredbe o namenih in pogojih za do-
deljevanje državnih pomoči ter določitvi pri-
stojnih ministrstev za upravljanje posameznih
shem državnih pomoči (Uradni list RS, št.
59/00), ki bodo ustrezali razpisnim pogo-
jem. Kadar sodelujejo pri javnem razpisu sa-
mostojni podjetniki, je sklep o odobritvi ene
od oblik financiranja sprejet pod odložnim
pogojem, da bo prosilec najkasneje v šestih
mesecih po odobritvi ustanovil gospodarsko
družbo v eni izmed pravno veljavnih oblik.

2. Do sredstev iz tega razpisa niso upra-
vičena majhna in srednje velika podjetja iz
področij kmetijstva, ribištva in jeklarstva.

3. Do sredstev iz tega razpisa niso upra-
vičena podjetja v težavah, opredeljena v
16. členu Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posa-
meznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 59/00).

4. Projekti morajo biti povezani z novite-
to, ki je rezultat domačega razvojno-razi-
skovalnega dela oziroma inventivnosti, in ka-
tere rezultat bo povečana konkurenčna pre-
dnost.

5. V projektu opredeljen čas do začetka
prodaje izdelka oziroma storitve ni daljši od
12 mesecev.

6. Projekti morajo biti ekološko nesporni.
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III. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
in vlaganj

1. S posojilom ter subvencijami po tem
razpisu je mogoče kriti do 75% predračun-
skih sredstev posameznega projekta. Pred-
računska sredstva projekta se lahko nana-
šajo le na sredstva potrebna za realizacijo
projekta od prijave dalje.

2. Posamično posojilo ali kapitalski vlo-
žek lahko znaša najmanj 10 milijonov SIT
oziroma največ 100 milijonov SIT.

3. Doba za odplačilo posojila znaša do 5
let, pri čemer lahko traja moratorij na odpla-
čevanje glavnice do enega leta od dneva
uveljavitve posojilne pogodbe.

4. Letna obrestna mera za posojila je
določena kot seštevek izhodiščne obrestne
mere in premije za tveganje. Izhodiščna
obrestna mera znaša TOM + 1,5%. Premija
za tveganje je določena v razponu od 0 do
7%, odvisno od stopnje tveganja.

5. Razlika med komercialnimi in zaraču-
nanimi obrestmi ne sme presegati za maj-
hna podjetja 15% od vrednosti investicij, za
srednje velika podjetja pa 7,5% od vredno-
sti investicij.

6. Slovenska razvojna družba zaračuna-
va nadomestilo za svoje stroške, in sicer:

– Stroški obdelave vloge in spremljanje
posojila v višini 0,5% + 0,25% x N, pri če-
mer je N število let posojila.

IV. Zavarovanja
Za zavarovanje posojila je posojilojema-

lec dolžan zagotoviti poleg akceptnih nalo-
gov in menic tudi enega ali več naslednjih
instrumentov zavarovanja:

– bančna garancija;
– vpis hipoteke na nepremičninah;
– zastava premičnega premoženja ozi-

roma deleži družb;
– drugi primerni dogovorjeni instrumenti

zavarovanja.
V. Merila za izbor
1. Slovenska razvojna družba bo izbrala

projekte, ki ustrezajo pogojem razpisa in za
katere na podlagi predložene dokumentaci-
je oceni, da bodo zagotavljali primerne eko-
nomske rezultate.

2. Poleg navedenega bodo pri izbiri
upoštevani predvsem projekti, ki:

– zagotavljajo večjo zanesljivost vrača-
nja vloženih sredstev,

– izkazujejo višjo stopnjo inovativnosti in
uvajajo zahtevnejše tehnologije v gospodar-
sko izkoriščanje,

– omogočajo dolgoročnejši razvoj in večjo
konkurenčnost gospodarskega subjekta,

– imajo krajši čas do začetka prodaje
izdelka oziroma storitve,

– ne predvidevajo porabe sredstev za
stavbe ipd.,

– vključujejo povezave z raziskovalnimi
organizacijami,

– omogočajo fazno izvajanje, nadzor in
financiranje posameznih faz.

VI. Vsebina vloge za prijavo na razpis
1. Vloga v pisni obliki mora vsebovati:
a) Prijavo za razvojno projektno financi-

ranje (obrazec SRD R9/01-1),
b) Opis razvojnega projekta (navodilo

SRD R9/01-2),
c) Predstavitev družbe, nosilke razvojnega

projekta s prilogami (obrazec SRD R9/01-3),
d) Poslovni načrt družbe z vključenim raz-

vojnim projektom (navodilo SRD R9/01-4),

e) Izjavo prijavitelja o skupni višini pomo-
či, ki jo je že prejel ali jo še namerava prejeti
iz državnega ali lokalnih proračunov.

2. Samostojni podjetnik – posameznik,
ki poda vlogo, mora pridobiti status pravne
osebe najkasneje v šestih mesecih od spre-
jetega sklepa o odobritvi ene od oblik finan-
ciranja.

VII. Prijava na razpis in razpisni rok
1. Zainteresirani dobijo obrazce za prija-

vo, navodila za pripravo gradiv z zahtevano
vsebino, določeno z razpisnimi pogoji in vse
potrebne informacije v zvezi s tem na sede-
žu Slovenske razvojne družbe, Dunajska
160, Ljubljana, vsak dan med 8. in 15. uro
pri Nataši Trček, tel. 01/58-94-886 ter na
spletni strani www.srd.si.

2. Razpis je odprt do 31. 12. 2001.
3. Vlogo in eno kopijo vloge je potrebno

oddati priporočeno ali osebno na sedežu
SRD v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis R9/01“.

VIII. Postopek pri izbiri vlog
1. Razpisna komisija bo sprejemala pri-

jave od objave tega razpisa.
2. Postopek pri izbiri vlog je opredeljen s

Pravilnikom Slovenske razvojne družbe o iz-
vajanju javnih razpisov razvojnega projektne-
ga financiranja (Uradni list RS, št. 41/98).

3. Kolikor podjetje – prijavitelj deluje v sek-
torjih transporta, premogovništva, ladjedelniš-
tva, motornih vozil in sintetičnih vlaken, je po-
djetje lahko izbrano pod odložnim pogojem,
da da Komisija za nadzor nad državnimi po-
močmi po individualni priglasitvi pomoči, k
izbiri razpisne komisije SRD soglasje.

4. Sklep o dodelitvi sredstev SRD mora
biti sprejet v 90 dneh po zaprtju razpisa.
Rok za obvestilo o uspehu pri razpisu je 15
dni po sprejemu sklepa.

IX. Druga določila razpisa
5. Slovenska razvojna družba si pridržu-

je pravico ne izbrati nobenega projekta, če
ne bo primernih vlog in če ne bo izdano
soglasje Komisije za nadzor nad državnimi
pomočmi.

1. Vse dodatne informacije dobite na na-
slovu: Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, 1001 Ljubljana, Nataša Trček,
tel. 01/58-94-886.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana

Št. 0512/3-401/516 Ob-61100

Obvestilo o razpisu za izbiro
dobavitelja opreme

Nabava opreme za nadzor državne
meje Slovenija

1. Sklic objave: EuropeA-
id/112238/D/S/SI.

2. Postopek: odprti.
3. Program: Phare.
4. Financiranje: Phare – Projekt

SI0005.01.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za no-

tranje zadeve.
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s finančnim memorandumom,

ki sta ga v okviru programa Phare sklenili
Evropska komisija in vlada Republike Slo-
venije, so ponudniki vabljeni, da oddajo po-
nudbo za dobavo opreme za nadzor držav-
ne meje v šestih sklopih.

7. Število in naslovi sklopov: razpis ob-
sega šest sklopov za naslednjo opremo:

– sklop 1: Računalniška oprema in s tem
povezana druga oprema,

– sklop 2: Tehnična oprema za nadzor
meje in za mejne prehode,

– sklop 3: Tehnična oprema za zavaro-
vanje meje izven mejnih prehodov,

– sklop 4: Oprema za kriminalistične pre-
iskave za nadzor meje,

– sklop 5: Tehnična oprema za varova-
nje meje izven mejnih prehodov: terenska
vozila (s pogonom na vsa štiri kolesa),

– sklop 6: Ostala računalniška oprema
in z njo povezana druga oprema.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sam
sklop ali za več sklopov ali za vse sklope.
Ponujena oprema mora v celoti ustrezati opi-
su, ki je naveden v tehnični specifikaciji.

Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za

vse fizične ali pravne osebe /ki nastopajo
bodisi posamično ali v konzorciju ponudni-
kov/ iz držav članic in iz držav ali območij
regij, ki so vključene in/ali pooblaščene z
Uredbo ali drugimi specifičnimi instrumenti,
ki se nanašajo na program, v okviru katere-
ga se financira pogodba (glej tudi točko 21
spodaj). Vsa oprema, dobavljena v okviru te
pogodbe, mora imeti poreklo iz teh držav.

9. Razlogi za izključitev
Ponudniki morajo svoji vlogi priložiti izjavo,

da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki so
navedene pod točko 2.3 ‘Manual for Instructi-
ons for External Relations Contracts’ (dosto-
pno na internetnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm.

10. Število ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene

pravne skupine, ostalimi člani istega konzor-
cija in podizvajalci) lahko predložijo eno ali
več ponudb za enega ali več sklopov. Po-
nudbe za nepopoln sklop ne bodo upošteva-
ne. Vsak ponudnik lahko v svoji ponudbi na-
vede, da bo ponudil popust v primeru, da bo
njihova ponudba sprejeta za več sklopov.

Ponudniki lahko pošljejo ponudbo za va-
riantno rešitev kot dodatek k ponudbi za
dobavo opreme, zahtevane v razpisni doku-
mentaciji.

11. Razpisna garancija
Ponudniki morajo skupaj s ponudbo pre-

dložiti razpisno garancijo v višini 1% cene za
vse ponujene sklope. Ta garancija bo po
končanem postopku razpisa vrnjena neu-
spešnim ponudnikom, uspešnemu ponudni-
ku pa potem, ko bodo pogodbo podpisale
vse stranke. Razpisna garancija bo vnovče-
na, če ponudnik ne bo izpolnil obveznosti,
ki so navedene v njegovi ponudbi.

12. Izvedbena garancija
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu

pogodbe predložiti garancijo za izvedbo v
višini 10% pogodbene cene izražene v evrih.
Rok za predložitev garancije za izvedbo je
največ 30 dni po prejemu pogodbe, podpi-
sane s strani pogodbenika. Če izbrani ponu-
dnik ne predloži te garancije v zahtevanem
roku bo pogodba neveljavna. Pripravljena bo
nova pogodba in poslana ponudniku, ki je
predložil naslednjo ekonomsko najugodnej-
šo in tehnično ustrezno ponudbo.

13. Informativni sestanek
Informativni sestanek ni predviden.
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14. Veljavnost ponudb
Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 90

dni od dneva, določenega za oddajo po-
nudb.

15. Maksimalni rok za dobavo opreme
Oprema mora biti dobavljena v nasled-

njih rokih:
– sklop 1: v roku 2 mesecev od podpisa

pogodbe;
– sklop 2: v roku 6 mesecev od podpisa

pogodbe;
– sklop 3: v roku 9 mesecev od podpisa

pogodbe;
– sklop 4: v roku 6 mesecev od podpisa

pogodbe;
– sklop 5: v roku 6 mesecev od podpisa

pogodbe;
– sklop 6: v roku 2 mesecev od podpisa

pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponu-

dnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudni-

ka za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z admi-

nistrativnim ocenjevalnim listom in tehnični-
mi zahtevami.

17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati

podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.

Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče do-

biti na naslednjem internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/cgi/frame12.pl.

Razpisno dokumentacijo je mogoče do-
biti tudi na naslednjih dveh naslovih:

1. Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/472-57-84, faks
+386/1/472-57-91; kontaktna oseba:
Nataša Grgasović.

2. Delegacija Evropske komisije v Re-
publiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000 Ljub-
ljana, Slovenija; tel. +386/1/425-13-03,
faks +386/1/425-20-85; kontaktna ose-
ba: dr. Angelika Mlinar.

Ponudbe morajo biti pripravljene na
osnovi standardne ponudbene dokumenta-
cije. Ponudniki morajo dosledno upoštevati
obliko in navodila za pripravo ponudbene
dokumentacije, ki je vključena v razpisni do-
kumentaciji.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi z razpisom poslati pisno na naslov: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84,
faks +386/1/472-57-91, kontaktna oseba:
Nataša Grgasović, ali na spletno stran
http://www.policija.si/en/ (Subfolder: Write
to us) z navedbo številke objave in naslova
projekta, vsaj 21 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v točki 19. Podpisnik
pogodbe mora odgovoriti na vsa vprašanja
ponudnikov vsaj 11 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Vsi odgovori bodo objavljeni tudi na
zgornji spletni strani. Na vprašanja, ki bodo
prispela kasneje, podpisnik pogobe ne bo
dajal pojasnil.

19. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe v zapečateni ovojnici morajo

biti dostavljene najkasneje do 4. 3. 2002
do 10. ure zjutraj, po lokalnem času, na

naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.

20. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 3.

2002 ob 11. uri po lokalnem času na Mini-
strstvu za notranje zadeve, Kotnikova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb
se lahko udeleži le en predstavnik ponudni-
ka, ki mora predati poverilnico zastopnika.

21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska ko-

misija iz sredstev Phare v okviru Finančne-
ga memoranduma, ki sta ga za leto 2000
podpisali Evropska komisija in Republika
Slovenija. Pravna podlaga za objavo razpisa
je Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma
med vlado Republike Slovenije in Komisijo
Evropske skupnosti o uresničevanju ukre-
pov povezanih s finančnim, tehničnim in dru-
gimi oblikami sodelovanja (Uradni list RS,
št. 56/93), Finančni pravilnik z dne 21. 12.
1977, ki velja za Splošni proračun Evrop-
ske skupnosti, nazadnje dopolnjen z ured-
bo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne 23. no-
vembra 1998, še posebej pa poglavje IX,
Zunanja pomoč, ter Zakon o javnih naroči-
lih, odstavek 2a člena 2 (Uradni list RS, št.
39/00, 102/00).

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-401/516 Ob-61101

Supply procurement notice
Supply of Equipment for the

State-Border Control Slovenia
1. Publication reference:

EuropeAid/112238/D/S/SI.
2. Procedure: open.
3. Programme: Phare.
4. Financing: Phare – Project

SI0005.01.
5. Contracting authority: The Ministry of

Interior.
Contract specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memo-

randum concluded between the European
Commission and the Government of the
Republic of Slovenia under the PHARE Pro-
gramme, offers are invited for the supply of
equipment for the state-border control in six
Lots.

7. Number and titles of Lots
The following supplies must be deliv-

ered:
– Lot 1: Computer equipment and relat-

ed articles,
– Lot 2: Technical equipment for Border

control and border crossings,
– Lot 3: Technical equipment for Border

protection beyond border crossing,
– Lot 4: Crime investigation equipment

for border protection,
– Lot 5: Technical equipment for border

protection outside border crossing points:
four-wheel drive vehicle,

– Lot 6: Other Computer equipment and
related articles.

Any Tenderer may tender for one lot only
or for several lots or all of the Lots. The
supplies tendered must fully conform with
the descriptions set out in the Technical
Specifications.

Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons [participating
either individually or in a grouping (consorti-
um) of tenderers] of the Member States and
the countries and territories of the regions
covered and/or authorised by the Regula-
tion or other specific instruments applicable
to the programme under which the contract
is financed (see also item 21 below). All
goods provided for this contract must origi-
nate in these countries.

9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that

they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address: http://
europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the same

legal group, other members of the same con-
sortium, and sub-contractors) may submit one
or more tenders for one or several lots. Ten-
ders for parts of a Lot will not be considered.
Any tenderer may state in their tender that
they would offer a discount in the event that
their tender is accepted for more than one lot.

Tenderers may provide a tender for a
variant solution in addition to their tender for
the supplies required in the tender dossier.
Variant solutions may be proposed as a sep-
arate quotation in addition to the present
tender.

11. Tender guarantee
Tenderers must provide a tender guar-

antee of 1% of the offered total price of lots
tendered when submitting their tender pro-
posal. This guarantee will be released to
unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer(s) upon signature of the
contract by all parties. This guarantee will
be called upon if the tenderer does not fulfil
all obligations stated in its tender.

12. Performance guarantee
The successful tenderer will be request-

ed to provide a performance guarantee of
10% of the contract value in euro when coun-
tersigning the contract. This must be deliv-
ered within 30 days after receipt by the ten-
derer of the contract signed by the Contract-
ing Authority. If the selected tenderer fails to
provide such a guarantee within this period,
the contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the next most econom-
ically advantageous, compliant tender.

13. Information meeting and/or site visit
No information meeting is planned.
14. Tender validity
Tenders must remain valid for a period

of 90 days after the deadline for submission
of tenders.

15. Maximum delivery period
The supplies must be delivered for:
– Lot 1 within 2 months after signature

of the Contract;
– Lot 2 within 6 months after signature

of the Contract;
– Lot 3 within 9 months after signature

of the Contract;
– Lot 4 within 6 months after signature

of the Contract;
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– Lot 5 within 6 months after signature
of the Contract;

– Lot 6 within 2 months after signature
of the Contract.

Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tender-

er’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and

technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully

with the Technical Specifications and has
to be the economically most advantageous
offer.

Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender is available from the follow-

ing internet address: http://europa.eu.int/
comm/europeaid/cgi/frame12.pl

The tender dossier is also available for
collection at the following addresses:

1. Ministrstvo za notranje zadeve / The
Ministry of Interior, Štefanova 2, 1000
Ljubljana, Slovenia, tel. +386/1/472-57-84,
fax +386/1/472-57-91, contact person Na-
taša Grgasović.

2. Delegation of the European Commis-
sion in the Republic of Slovenia, Trg
Republike  3,  SI-1000  Ljubljana,  Slo-
venia, tel. +386/1/425-13-03, fax
+386/1/425-20-85, contact person: An-
gelika Mlinar PhD.

Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, whose format and instructions must
be strictly observed.

Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to: Min-
istrstvo za notranje zadeve/ The Ministry of
Interior, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slo-
venia, tel. +386/1/472-57-84, fax
+386/1/472-57-91, contact person Nata-
ša Grgasović or to the following Web site:
http://www.policija.si/en/ (Subfolder: Write
to us), specifying the publication reference
and the contract title, at least 21 days before
the deadline for submission of tenders given
in item 19. The Contracting Authority must
reply to all tenderers’ questions at least 11
days before the deadline for submission of
tenders. The answers will also be available at
the above Web site. No further clarifications
will be given after this date.

19. Deadline for submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be sub-

mitted at the latest on 4th March 2002 at
10.00 a.m. local time, at: Ministrstvo za
notranje zadeve/The Ministry of Interior
Vložišče/Mail reception office, Štefanova 2,
1000 Ljubljana, Slovenia.

Any tender received after this deadline
will not be considered.

20. Tender opening session
The tenders will be opened in public

session on 4th March 2002 at 11.00 a.m.
local time at Ministrstvo za notranje zadeve,
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija. Only
one Tenderer’s representative, submitting
the power of attorney, may attend the open-
ing session.

21. Legal basis
Supply of equipment is financed by the

European Commission from Phare funds in
the framework of the Financing Memoran-

dum signed by the EC and the Republic of
Slovenia for 2000. Legal basis for tender-
ing is the Decree on ratification of the
Framework Agreement between the Gov-
ernment of the Republic of Slovenia and the
European Community Commission on Im-
plementation of Measures related to Finan-
cial, Technical and other Forms of Cooper-
ation (OG RS 56/93), the Financial Regula-
tions of 21st December 1977 applicable to
the General Budget of the European Com-
munities, at last amended by Council Regu-
lation (EC) No.2458/98 of 23 November
1998 and in particular Title IX, External Aid,
and Public Procurement Law, section 2a of
Article 2 (OG RS 39/00, 102/00).

The Ministry of Interior

Št. 1583/2001 Ob-61135
Na podlagi 10. in v skladu s 7. in 8. čle-

nom Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in na podlagi 4. ter 5. člena Odred-
be o načinu in postopku sofinanciranja izva-
jalcev letnega programa športa (Uradni list
RS, št. 95/99) objavlja Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

izvajalcev predvidenih vsebin ter
razvojnih in strokovnih nalog letnega
programa športa na državni ravni v

Republiki Sloveniji v letu 2002
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe v skladu z 8. členom Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98), ki izpolnju-
jejo pogoje iz Pravilnika o merilih za sofinan-
ciranje izvajanja letnega programa športa na
državni ravni (Uradni list RS, št. 19/01).

2. Predmet razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih
nalog v športu do naslednjih zneskov razpi-
sanih sredstev:

A. Interesni programi športa otrok, mla-
dine in študentov do višine 26,076.000 SIT.

– Programi v počitnicah in drugi programi
– Športni oddelki v osnovni šoli
– 80-urni programi interesne športne de-

javnosti študentov in medfakultetna tekmo-
vanja študentov

B. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport do
višine 309,000.000 SIT.

– Panožne športne šole
– Športni oddelki v gimnazijah
– Priprave in nastopi mladinskih in mlaj-

ših reprezentanc na evropskih in svetovnih
prvenstvih, Evropskih olimpijskih dnevih
mladih, Mladinskih igrah Alpe Jadran

– Štipendije perspektivnih športnikov
C. Športna rekreacija in šport invalidov

do višine 72,273.000 SIT.
– Globalna propagandna aktivnost
– Programi nacionalnih zvez na podro-

čju športne rekreacije, ki imajo za cilj pove-
čanje števila športno aktivnih

– Programi nacionalnih zvez na podro-
čju športne rekreacije za spodbujanje špor-
ta za zdravje

– Vključevanje in sodelovanje športnikov
invalidov v mednarodnih organizacijah ter
priprave in udeležba na mednarodnih tek-
movanjih

D. Vrhunski šport do višine 695,885.000
SIT.

– Priprave in nastopi vrhunskih športni-
kov na evropskih in svetovnih prvenstvih

– Nadstandardno zdravstveno zavarova-
nje vrhunskih športnikov

– Tekmovanja športnikov – priprave in
nastopi vrhunskih športnikov na Olimpijskih
in Sredozemskih igrah,

E. Razvojne in strokovne naloge v špor-
tu do višine 400,727.000 SIT.

– Usposabljanje in spopolnjevanje stro-
kovnih kadrov,

– Založniška dejavnost,
– Meritve, analize in svetovanja,
– Preprečevanje uporabe nedovoljenih

poživil in postopkov,
– Delovanje nacionalnih panožnih špor-

tnih zvez, nacionalnih športnih zvez na po-
dročju športne rekreacije, nacionalnih špor-
tnih zvez na področju interesne športne
vzgoje otrok, mladine in študentov ter zvez
in zavodov, ki opravljajo strokovne in razvoj-
ne naloge v športu,

– Mednarodna dejavnost v športu.
3. Dodeljena sredstva morajo biti porab-

ljena v letu 2002.
4. Rok in način prijave
Vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah s

priporočeno pošiljko poslane po pošti ali
oddane osebno na naslov Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Urad za šport, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana najkasneje do 21.
januarja 2002. Šteje se, da je vloga prispe-
la pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v vložišču Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13.

Na ovojnicah mora biti razvidno:
– polni naslov predlagatelja,
– polni naslov Ministrstva za šolstvo, zna-

nost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
– pripis “Javni razpis Letni program špor-

ta 2002“,
– identifikacijska številka, če je vloga iz-

polnjena preko elektronskih obrazcev.
Vloge morajo vsebovati izpolnjene obraz-

ce za prijavo na razpis ter dokumente in do-
kazila, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Nepopolne vloge se vrnejo vlagateljem.

Predlagatelji obrazce za prijavo izpolnijo
preko elektronskih obrazcev, dostopnih na
spletnih straneh Zavoda za šport Slovenije
www.spic.tv, kjer je objavljeno tudi navodilo
za postopek oddaje elektronske prijave in
razpisna dokumentacija.

Razpisno dokumentacijo in obrazce za
prijavo na razpis pa lahko predlagatelji proti
plačilu prejmejo tudi na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Urad za šport, Tru-
barjeva 3, Ljubljana (Mojca Gosar) vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro.

Vse informacije so na voljo na spletnem
naslovu www.spic.tv. Dodatne informacije
lahko predlagatelji dobijo pri Mojca Gosar
na tel. 01/244-11-12.

5. Odpiranje vlog bo potekalo 24. in 25.
januarja 2002 in ne bo javno.

6. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
bo na podlagi prispelih vlog in v skladu s
Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izva-
janja letnega programa športa na državni
ravni (Uradni list RS, št. 19/01) izbralo izva-
jalce letnega programa športa za leto 2002
in določilo višine sofinanciranja izbranih vse-
bin ter razvojnih in strokovnih nalog.
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7. Vse vlagatelje bo Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport najkasneje do 7. 3.
2002 pisno obvestilo o izidu javnega razpi-
sa in izbrane izvajalce letnega programa
športa pozvalo k podpisu pogodbe.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-61138
Na podlagi Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št 66/01), Andragoški center
Slovenije, Šmartinska 134 A, 1000 Ljublja-
na, objavlja

javni razpis
za izbor 20 vzorčnih organizacij,

ki bodo vključene v pilotni projekt
poskusnega uvajanja Standarda

“Vlagatelji v ljudi“
1. Na razpis se lahko javijo družbe, zdru-

ženja, podjetja, javni zavodi, zavodi, organi
in druge organizacije (organizacije).

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji:

– da imajo sedež v Republiki Sloveniji,
– da imajo vsaj 8 stalno zaposlenih de-

lavcev.
3. Merila za izbor:
– izbrane  bodo  organizacije,  ki  se

bodo med seboj čimbolj razlikovale po ve-
likosti, dejavnosti, organizacijski in lastni-
ški sestavi. V primeru prijavljenih več med-
seboj podobnih organizacij, bo upošteva-
no načelo enakomerne regionalne poraz-
delitve.

Izbor bodo opravili na Andragoškem cen-
tru Slovenije.

4. Rok za prijavo na razpis je 8 dni po tej
objavi.

5. Prijave je potrebno poslati v zaprti ku-
verti na naslov: Andragoški center Sloveni-
je, Šmartinska 134A, 1000 Ljubljana, s pri-
pisom “javni razpis – vlagatelji“.

6. Obrazec za prijavo dobite na spletni
strani www.acs.si (v žarišču, novo, razpis
vlagatelji – podjetja), ali ga lahko naročite
na tel. št. 01/58-42-566.

7. Prijavljene organizacije bodo o izboru
obveščene v roku 14 dni po končanem raz-
pisu.

Andragoški center Slovenije

Št. 031-01/004/01 Ob-60878
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja na

podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/96) in Pravilnika za vrednote-
nje športnih programov v Občini Lovrenc na
Pohorju (MUV št. 23/01)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2002, ki jih

bo Občina Lovrenc na Pohorju
sofinancirala iz občinskega proračuna

za leto 2002.
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva in zveze,
– osnovna šola in vrtec,
– gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, ki so registrirane za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno kori-
stne ter neprofitne.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da imajo sedež v občini Lovrenc na
Pohorju,

– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne progra-

me zagotovljeno redno in programsko ure-
jeno vadbo najmanj 36 tednov na leto,

– da imajo zagotovljene materialne (špor-
tna oprema in rekviziti), prostorske (sklenje-
ne najemniške pogodbe), kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva) in vadbi.

3. Sofinancirali bomo naslednjo vsebino
športnih programov:

– športno vzgojo predšolskih otrok,
– športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– športno vzgojo mladine,
– športno rekreacijo,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in spo-

polnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– delovanje športnih društev in zvez.
4. Prijava na razpis mora biti dostavljena

na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju v času
uradnih ur.

Gospodarske družbe, zasebniki in druge
ustanove, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu ter ustanove, ki so usta-
novljene za opravljanje dejavnosti v športu,
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o
registraciji za opravljanje dejavnosti športa.

5. Izvajalci morajo k izpolnjenim pri-
javnim obrazcem naročnika obvezno prilo-
žiti še:

– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov,
urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki o
strokovnem kadru,

– finančno vrednotenje programov s pla-
nom stroškov za l. 2002 in

– zaključno poročilo o porabljenih sred-
stvih za izvajanje programov v l. 2001.

6. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi pogojev, meril in normativov “Pra-
vilnika za vrednotenje športnih programov v
Občini Lovrenc na Pohorju”.

7. Rok za prijavo na javni razpis 2002 je
15. 1. 2002.

8. Prijave z razpisno dokumentacijo poš-
ljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Lo-
vrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lo-
vrenc na Pohorju (s pripisom “javni razpis -
šport 2002”).

9. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prejete vloge bo obdelala in ocenila ko-

misija, predlog izbora programov in predlog
delitve razpoložljivih proračunskih sredstev
za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc
na Pohorju.

Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil
pogodbo o sofinanciranju športnih progra-
mov v roku 30 dni po poteku razpisnega
roka.

10. Podrobne informacije lahko dobite
na Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg
8, Lovrenc na Pohorju, tel. 02/678-03-61.

Občina Lovrenc na Pohorju

Ob-60982
Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za pridobitev koncesionarja za

upravljanje obmorskega mestnega
kopališča v Kopru

1. Predmet koncesije je, v skladu z do-
ločilom prvega odstavka 1. člena Odloka o
koncesiji za upravljanje obmorskega me-
stnega kopališča v Kopru (v nadaljnjem be-
sedilu: odlok o koncesiji), upravljanje javne-
ga objekta-obmorskega mestnega kopali-
šča v Kopru.

Obmorsko mestno kopališče v Kopru ob-
sega zemljišče, akvatorij (vodno površino),
objekte infrastrukturo in vegetacijo na zem-
ljišču kopališča ter inventar. Natančen sez-
nam sestavin kopališča in posebej opredeli-
tev javnega dobra, ki se predaja v upravlja-
nje koncesionarju, vsebuje razpisna doku-
mentacija.

Koncesija obsega upravljanje, vzdrževa-
nje in posodabljanje objektov na kopališču,
investicijske posege za izboljšanje ponud-
be kopališča, organizacijo dejavnosti, ki
uporabnikom kopališča zagotavlja varno in
nemoteno rekreacijo v skladu z namem-
bnostjo kopališča in predpisi, izvajanje in
organizacijo gostinske in drugih dejavnosti
na kopališču v dopolnitev rekreacijske po-
nudbe.

2. Koncesionar, ki bo dejavnost uprav-
ljal je lahko fizična ali pravna oseba, ki
dokaže, da je, v skladu s predpisi, uspo-
sobljen in sposoben na podlagi z zakonom
o javnih naročilih določenih pogojev
(Uradni list RS, št. 39/00) za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet koncesije; pogo-
ji so sestavni del razpisne dokumentacije
na obrazcu za ugotavljanje usposobljeno-
sti in navodila o načinu dokazovanja uspo-
sobljenosti in priznanje sposobnosti po-
nudnika.

Ponudnik mora biti usposobljen za pri-
dobitev odločbe, za opravljanje naslednjih
dejavnosti

a) 0/92.72- druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n. (v smislu Zakona o varstvu pred
utopitvami) in

b) H 55.302-dejavnost okrepčevalnic.
3. Koncesija se podeli za dobo 10 let;

rok začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

4. Rok za prijavo na razpis je 50 dni od
dneva te objave. Prijavo s prilogami-v zape-
čateni ovojnici z oznako “Razpis za konce-
sijo kopališče”-ne odpirati!” in z vidno ozna-
čeno identifikacijo ponudnika, se pošlje po
pošti s povratnico ali preda osebno na na-
slov: Mestna občina Koper, Urad za gospo-
darske javne službe in promet, Verdijeva
10, 6000 Koper.

5. Ponudbi morajo biti priložene izpol-
njene:

5.1. kopije dokumentov, s katerimi se
dokazuje izpolnjevanje določenih pogojev
iz 41. člena Zakona o javnih naročilih (obra-
zec za ugotavljanje usposobljenosti in navo-
dila o načinu dokazovanja usposobljenosti
in priznanje sposobnosti ponudnika).

5.2. ponudba (obrazec ponudbe).
5.3. vzorec pogodbe (parafiran), ki se

po dogovoru z izbranim ponudnikom po po-
trebi dodatno uskladi.
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5.4. garancija za resnost ponudbe ali do-
kaz o vplačani varščini.

5.5. garancija za izpolnitev pogodbenih
obveznosti.

5.6. izjave ponudnika:
5.6.1. o resničnosti podatkov;
5.6.2. o poravnanih zapadlih poslovnih

obveznostih;
5.6.3. o nekaznovanosti vodstvenih de-

lavcev;
5.6.4. o nekaznovanosti, zaradi katere

bi ponudnikom bilo prepovedano opravljati
dejavnost;

5.6.5. o tehnični, kadrovski in finančni
sposobnosti;

5.6.6. o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije;

5.6.7. o sprejemanju zahteve o minimal-
nem obsegu vlaganj potrebnih za pridobitev
znaka modre zastave, vzdrževalnih in drugih
nujnih delih, skladno z razpisno dokumen-
tacijo in da bo o vseh izvedenih delih obve-
ščal koncedenta;

5.6.8. o sprejemanju izhodiščnih tarif in
mehanizma njihovega prilagajanja;

5.6.9. o izpolnjevanju 4. ali 5. člena Pra-
vilnika o minimalni stopnji izobrazbe oseb,
ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti;

5.6.10. o zagotovitvi kontrole higienske
kvalitete kopalnih vod, po pooblaščeni or-
ganizaciji, v skladu z določbami Pravilnika o
higienskih zahtevah za kopalne vode in za-
htevah za pridobitev znaka modre zastave;

5.6.11. da bo začel z opravljanjem de-
javnosti v polnem obsegu petnajsti dan po
podpisu koncesijske pogodbe, najkasneje
pa 15. junija 2002 ne glede na podpis po-
godbe;

5.6.12. da bo v enem mesecu po skle-
nitvi koncesijske pogodbe vrnil prejšnjemu
koncesionarju neamortizirana sredstva v vi-
šini 8,161.885,62 SIT;

5.6.13. da bo v enem letu po sklenitvi
koncesijske pogodbe v imenu občine in za
svoj račun pridobil projekt, upravno dovolje-
nje in financiral investicijo v dvig kvalitete
gostinskega lokala iz sedanjega tipa “speci-
alizirana okrepčevalnica” v tip “gostilna”.

5.7. organizacijsko tehnični elaborat z
naslednjimi elementi:

5.7.1. ureditev kopališča (po predpisih-v
opisni in grafični obliki ter v skladu z zahte-
vami za pridobitev znaka modre zastave, po
priloženem vprašalniku) in program izvaja-
nja drugih, dopolnilnih dejavnosti;

5.7.2. organizacijo službe z opredelitvi-
jo potrebnih kadrov po strokah in stopnjah
izobrazbe in načinom pridobivanja kadrov;

5.7.3. predlog kopališkega reda;
5.7.4. način vodenja računovodstva;
5.8. finančni elaborat, ki naj na podlagi

razpisne dokumentacije in lastne ponudni-
kove ocene obsega in strukture delovanja
javne službe vsebuje:

5.8.1. program minimalnega investicij-
skega vzdrževanja in investicij;

5.8.2. projekt posodabljanja in dopolnje-
vanja kopališke infrastrukture (upoštevajoč
dejstvo, da se pogoji za podelitev znaka
modre zastave ugotavljajo za vsako kopalno
sezono posebej, katere mora koncesionar
izpolnjevati) s finančno kalkulacijo in viri fi-
nanciranja;

5.8.3. projekcijo stroškov rednega de-
lovanja službe;

5.8.4. projekcijo rezultatov poslovanja
po prvih dveh letih veljavnosti koncesijske
pogodbe;

5.8.5. posebne ugodnosti za prebivalce
Mestne občine Koper, v primeru nakupa
sezonskih abonmajev;

5.8.6. znesek morebitne odškodnine,
skladno z 20. členom odloka o koncesiji.

5.9. pogodba ali predpogodba z zavaro-
valnico o zavarovanju pred odgovornostjo
koncesionarja, za škodo, ki nastane ljudem
in na predmetih na kopališču, z najnižjo viši-
no zavarovalne vsote 5,000.000 SIT letno.

5.10. dokaz o vplačani varščini (submi-
sijski kavciji) v znesku 1,000.000 SIT na
žiro račun Mestne občine Koper, številka
51400-630-90004, z oznako “varščina –
razpis -kopališče”. Ponudniku, ki v razpisu
ne uspe, se varščina vrne v treh dneh po
dokončnosti odločbe o izbiri koncesionar-
ja, v nominalnem znesku; izbranemu ponu-
dniku se varščina vrne, če sklene koncesij-
sko pogodbo. Namesto dokaza o vplačani
varščini lahko ponudnik predloži garancijo
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
V roku trajanja te garancije mora izbrani po-
nudnik skleniti pogodbo, v nasprotnem pri-
meru lahko naročnik vnovči garancijo za re-
snost ponudbe.

5.11. izpolnjen vprašalnik z izjavo in pri-
logami “modra zastava”.

6. Merila za ocenitev ponudb: ponudnik
mora v celoti izpolnjevati pogoje iz 5. točke
tega sklepa. Če je takih ponudb več se
odločitev opravi ob upoštevanju kombinaci-
je bonitete ponudb z vidika ponujenega
standarda izvajanja in izboljševanja gospo-
darske javne službe, ravni in finančne učin-
kovitosti z vidika javne službe predvidenih
dopolnilnih dejavnosti ter višine tarif in po-
sebnih ugodnosti za prebivalce Mestne ob-
čine Koper v primeru nakupa sezonskih
abonmajev, ob enekopravnosti teh kriterijev
pa tudi z vidika ponujene odškodnine, skla-
dno z 20. členom odloka o koncesiji.

7. Interesenti pridobijo razpisno doku-
mentacijo in potrebne informacije o konce-
siji pri Uradu za gospodarske javne službe
in promet po predhodni telefonski najavi (An-
dreja Ostanek, tel. 05/664-62-44).

8. Razpisna dokumentacija obsega: in-
tegralno besedilo sklepa o javnem razpi-
su1; povabilo k oddaji ponudbe2; obrazec
ponudbe3; navodila ponudnikom za izdela-
vo ponudbe4; obrazec za ugotavljanje uspo-
sobljenosti in navodila o načinu dokazova-
nja usposobljenosti in priznanje sposobno-
sti ponudnika5; izhodiščne tarife in merila
za podrobnejše opredeljevanje posameznih
tarifnih postavk6; obračun merila za upora-
bo stavbnega zemljišča, ki bremeni konce-
sionarja7; natančen seznam sestavin kopa-
lišča, ki se predaja v upravljanje koncesio-
narju8; vzorec pogodbe9; obrazci izjav od
št. 1-13 10; obrazec garancije za resnost
ponudbe11; obrazec garancije za izpolni-
tev pogodbenih obveznosti12, vprašalnik
modra zastava13; nujna vzdrževalna dela,
ki morajo biti opravljena pred kopalno sezo-
no14, kopijo pravilnika o varnosti v urejenih
kopališčih15; kopijo pravilnika o higienskih
zahtevah za kopalne vode16; kopijo Zako-
na o varstvu pred utopitvami17; kopijo odlo-
ka o koncesiji18; kopijo odloka o posebnih
ukrepih za varstvo pred utopitvami19; kopi-

jo Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe
oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavno-
sti20;

Za pridobitev razpisne dokumentacije je
potrebno predhodno plačati materialne stro-
ške v višini 20.000 SIT (19% DDV je že
vključen) na žiro račun Mestne občine Ko-
per, št. 51400-630-90004, z oznako “raz-
pisna dokumentacija-kopališče”.

9. O kraju datumu in uri odpiranja po-
nudb bodo vsi interesenti, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo, pisno obveščeni
najkasneje 3 dni prej.

10. O izbiri najboljšega ponudnika bo
koncedent odločil najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik je dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v 15 dneh
potem, ko mu koncedent uradno ponudi v
podpis predlog, ki je skladen z odlokom,
razpisnimi pogoji ter razpisno ponudbo iz-
branega koncesionarja, sicer se koncesija
ne podeli.

Mestna občina Koper

Št. 3651/2001 Ob-61199
Na podlagi 5. člena odloka o gospodar-

skih javnih službah v Občini Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 39/98) ter odloka o po-
delitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje po-
kopališč in pogrebne storitve na območju
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.
93/01), objavlja občina Gornji Petrovci

javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje,

vzdrževanje pokopališč in pogrebne
storitve na območju Občine Gornji

Petrovci
1. Koncedent: Občina Gornji Petrovci,

Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci.
2. Predmet koncesije:
Urejanje in vzdrževanje pokopališč ob-

sega:
1. prekope grobov in opustitev grobov,
2. čiščenje in odstranjevanje odpadkov

in snega,
3. urejanje in košnja zelenic,
4. urejanje in obrezovanje žive meje,
5. urejanje in vzdrževanje poti,
6. tekoča vzdrževalna dela na objektih in

napravah.
Pokopališke storitve se izvajajo na poko-

pališču in so predvsem naslednje:
1. zagotovitev uporabe mrliške vežice,

ureditev vežice pred in po pogrebni sveča-
nosti,

2. izvajanje pogrebnih svečanosti,
3. izkop in zasip jame ter zaščita sosed-

njih grobov,
4. prva ureditev groba
Izvajanje pogrebne dejavnosti izven po-

kopališča zajema:
1. urejanje dokumentacije,
2. ureditev pokojnika,
3. prevoz pokojnika in
4. druge sorodne dejavnosti
3. Koncesija se podeljuje za urejanje,

vzdrževanje pokopališč in pogrebne stori-
tve na naslednjih pokopališčih:

1. Gornji Petrovci – evangeličansko, ka-
toliško pri Nedeli,

2. Stanjevci,
3. Peskovci,
4. Adrijanci,
5. Lucova,
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6. Ženavlje,
7. Boreča – evangeličansko, katoliško

pri Sv. Ani,
8. Šulinci,
9. Neradnovci,
10. Križevci,
11. Košarovci.
4. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v

2. točki se na teritoriju občine podeli le ena
koncesija. Za izvajanje dejavnosti navede-
nih v 2. točki, razen za izvajanje pogrebnih
svečanosti in za storitve ureditve in prevoza
pokojnika se podeljuje monopol v obliki kon-
cesije.

5. Koncesijska pogodba se sklepa za
5 let.

6. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati pogoje iz 8. člena odloka o
podelitvi koncesije za urejanje, vzdrževanje
pokopališč in pogrebne storitve na obmo-
čju Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS,
št. 93/01).

7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve, za katere se

podeljuje koncesija,
– pisno zagotovilo ponudnika, da želi pri-

dobiti koncesijo za vsa razpisana dela,
– dokazilo, da razpolaga z zadostnimi

strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sred-
stvi za izvajanje dejavnosti, ki so predmet
koncesije oziroma posebna jamstva za to,

– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,

– izjava o nezavajajočih podatkih,
– izjava o plačilnih pogojih,
– podpisano razpisno dokumentacijo, ki

jo lahko ponudniki dvignejo na upravi Obči-
ne Gornji Petrovci do vključno 11. 2. 2002
vsak delovnik med 8. in 12. uro.

8. Merila za izbiro ponudnika so:
– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost in tehnična

opremljenost,
– plačilni rok,
– morebitne druge ugodnosti za upora-

bnike.
9. Ponudba mora biti popolna, ker bo v

nasprotnem izločena iz nadaljnje obrav-
nave.

10. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci s pripi-
som “javni razpis pogrebništvo – ne odpi-
raj”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov ponudnika. Kontaktna oseba za more-
bitna pojasnila in dodatne informacije je Bo-
jan Prosič, tel. 02/556-90-04.

11. Rok za oddajo ponudbe je do vključ-
no 11. 2. 2002 do 10. ure. Odpiranje po-
nudb bo dne 11. 2. 2002 ob 10.30 na
sedežu Občine Gornji Petrovci.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najpozneje v 7 dneh od dne, ko bo občin-
ski svet sprejel sklep o izbiri koncesionarja.

Občina Gornji Petrovci si pridružuje pra-
vice, da ne izbere nobenega od ponud-
nikov.

Občina Gornji Petrovci

Št. 466-80/97-2001 Ob-61102
Na podlagi 47. člena Zakona o stavbnih

zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97), 31. člen in

5. odstavka 102. člena Statuta Občine Pi-
ran (Ur. obj. PN, št.: 10/99) ter 34. člena
uredbe o postopkih prodaje in drugih oblik
razpolaganja z državnim premoženjem (Ur.
l. RS, št. 47/01, 62/01) objavljamo

javni razpis
za prodajo nezazidalnega stavbnega

zemljišča na javni dražbi
1. Naziv in sedež razpisovalca javne dra-

žbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6320
Piran, e-mail: obcina.piran@piran.si, tel.
05/67-10-331, faks 05/67-10-309.

2. Opis predmeta prodaje: nezazidano
stavbno zemljišče, parc. št. 3533/3, po ka-
tastrski kulturi njiva v izmeri 239 m2, vl. št.
2239, k.o. Portorož.

4. Vrsta pravnega posla ki je predmet
dražbe: prodaja.

5. Izklicna cena in najnižji znesek viša-
nja: 2,002.451 SIT, najnižji znesek višanja
je 50.000 SIT.

6. Način  in  rok  plačila  kupnine:  pla-
čilo na račun Občine Piran, šte-
vilka 01000-0100005822, sklic:
466-80/97-2001, vse v 8 dneh po sklenitvi
prodajne pogodbe.

7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca z vknjižbo lastninske pravice po skle-
nitvi pogodbe in plačilu celotne kupnine.

8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo na sedežu Občine Piran, dne 7. 1. 2002
ob 14. uri.

9. Višina kavcije, ki jo je potrebno pre-
dložiti do začetka dražbe: kavcija 200.245
SIT (10% izklicne cene) se vplača na račun
Občine Piran št.: 01000-0100005822,
sklic: 466-80/97-2001. Ob pristopu k jav-
ni dražbi mora ponudnik predložiti dokazilo
o plačilu kavcije.

Po končani dražbi bo kavcija v roku 8
dni vrnjena tistim, ki na dražbi ne bodo uspe-
li. Denarni znesek kavcije se v obdobju pre-
jema do vrnitve ne obrestuje.

10. Informacija o drugih pogojih dražbe
in ogled zemljišča: dodatne informacije lah-
ko interesenti pridobijo na sedežu Občine
Piran vsak delovni dan med uradnimi urami
pri Borisu Kočevarju 05/67-10-350 oziro-
ma Primožu Raktelju 05/67-10-325.

Občina Piran

Ob-61010
Industrija usnja Vrhnika d.d., Tržaška 31,

1360 Vrhnika objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za opravljanje
storitev finančnega svetovalca pri

prodaji delnic in terjatve do družbe
Industrija usnja Vrhnika d.d.

Od svetovalca se pričakuje da bo za po-
trebe izvedbe postopka privatizacije izvedel
oziroma koordiniral izvedbo aktivnosti, ki so
potrebne za uspešno prodajo kapitalskega
deleža in terjatve, predvsem svetovanje ter
opravljanje naslednjih skupin storitev:

1. Priprava poročila o skrbnem pravnem
pregledu IUV. Poročila morajo vsebovati vse
bistvene sestavine, ki so potrebne za objek-
tivno oceno pravnega in finančnega položa-
ja IUV.

2. Priprava vrednotenja IUV. Poročilo o
vrednotenju mora vsebovati navedbo pošte-
ne tržne vrednosti IUV. Naloga finančnega

svetovalca je, da predlaga ustrezne meto-
dologije za vrednotenje IUV.

3. Priprava predloga Informacijskega
memoranduma.

4. Priprava predlogov ostalih ponudbe-
nih dokumentov in sicer: vabilo k izkazu
interesa za nakup, poziv na izstavljanje po-
nudb ipd.

5. Priprava predlogov meril za določitev
širšega seznama potencialnih kupcev in me-
ril za izbor ožjega kroga ponudnikov (pri-
mernih kupcev).

6. Analiza posameznih izjav o izkazu in-
teresa za nakup.

7. Analiza zavezujočih ponudb.
8. Priprava predlogov dokumentov po-

trebnih za prodajo kapitalske naložbe in iz-
vedba pogajanj s primernimi potencialnimi
kupci.

9. Priprava dokončnih besedil dokumen-
tov potrebnih za izvedbo transakcije.

10. Svetovanje pri izvedbi prenosa del-
nic na izbranega kupca.

Izbrani svetovalec bo svoje delo izvajal
koordinirano in v soglasju s Komisija za vo-
denje in nadzor postopka prodaje kapitalske
naložbe Republike Slovenije, ki jo predstav-
ljajo delnice ter terjatev v družbi Industrija
usnja Vrhnika d.d. (v nadaljevanju Komisija).

1. Za vse dodatne informacije se lahko
zainteresirani ponudniki obrnejo na nasled-
nji osebi:

– Anita  Ličen,  Industrija  usnja  Vrhni-
ka d.d., tel. 01/75-58-700, telefaks
01/75-58-880 ali e-mail: anita.licen@iuv.si.

– Nevenka Rebrica, Ministrstvo za fi-
nance, tel. 01/47-85-778, telefaks
01/47-85-495 ali e-mail: nevenka.rebri-
ca@mf-rs.si.

Ponudbe je treba predložiti najkasneje
do vključno 18. 1. 2002 do 15. ure, ose-
bno ali po pošti v zaprti ovojnici z oznako
“Ponudba za izbor finančnega svetovalca
pri privatizaciji Industrija usnja Vrhnika, d.d
– Ne odpiraj“ na naslov Industrija usnja Vrh-
nika, d.d., Tržaška 31,1360 Vrhnika.

2. Ponudnik mora s pisnimi dokumenti
dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev
in poimensko navesti posamezne izvajalce
aktivnosti ter njihove dosedanje izkušnje.

3. Pri izboru svetovalca bodo upošteva-
ne strokovnost in izkušnje strokovnjakov, ki
jih bo svetovalec ponudil, obseg ponujenih
storitev in cena.

IUV, d.d., Vrhnika

Ob-61005
Na podlagi določb Zakona o javnih fi-

nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni
list RS, št. 32/01), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 66/01) Ministrstvo
za gospodarstvo, Urad za varstvo potrošni-
kov, Kotnikova 5, Ljubljana razpisuje:

sofinanciranje svetovanja in delovanja
na področju varstva potrošnikov ter

Revije za potrošnike v letu 2002

1. Ime oziroma naziv in sedež neposre-
dnega uporabnika: Ministrstvo za gospodar-
stvo, Urad za varstvo potrošnikov, Kotniko-
va 5, 1000 Ljubljana.
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2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo vlagatelji.

I. Predmet:
Predmet javnega razpisa je svetovanje in

delovanje na področju varstva potrošnikov
in izdajanje revije za potrošnike v letu 2002,
in sicer:

A – svetovanje na nacionalni ravni,
B – svetovanje na regionalni ravni,
C – specializirano svetovanje na nacio-

nalni ravni,
D – projekti na področju varstva potro-

šnikov,
E – revija za potrošnike.
II. Pogoji in merila:
a) Splošni pogoji razpisa:
– izpolnjene obveznosti iz leta 2001,
– vpis v register društev oziroma sodni

register.
b) Posebni pogoji razpisa in merila:
Ad A) sofinanciranje svetovanja na naci-

onalni ravni.
Pogoji:
1. Vlagatelj mora biti vsaj 1 leto vpisan v

register potrošniških organizacij Urada za
varstvo potrošnikov;

2. Vlagatelji morajo nuditi opravljanje
splošne svetovalne dejavnosti po telefonu,
klasični in elektronski pošti za vso Slovenijo
40 ur tedensko, od tega vsaj 24 ur po tele-
fonu;

3. Svetovalci / svetovalke morajo biti
univ.dipl. pravniki / pravnice, pri čemer mo-
ra imeti vlagatelj sklenjeno odplačno po-
godbeno razmerje s svetovalci/svetovalka-
mi za 40 ur tedensko;

4. Vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi prostori, v katerih se ne opravlja pridobit-
na dejavnost;

5. Vlagatelj mora razpolagati s primer-
no tehnično opremo (razpolagati z vsaj 2
telefonskima linijama in aktivno elektron-
sko pošto), ki omogoča tudi računalniško
evidentiranje vseh svetovanj po vsebinskih
področjih.

Merila:
1. Reference vlagatelja:
– število let opravljanja svetovanja,
– aktivno članstvo v mednarodnih orga-

nizacijah,
– realizirani projekti na področju varstva

potrošnikov,
– dejavnost na drugih področjih varstva

potrošnikov,
– javno delovanje oziroma razpoznav-

nost,
– letna poročila o delu vsaj za zadnji dve

leti.
Skupaj: 40 točk.
2. Letni načrt obveščanja potrošnikov za

leto 2002 o izvajanju, oblikah in obsegu
svetovalnih storitev.

Skupaj: 20 točk.
3. Drugi neprofitni in neodvisni viri, na-

menjeni izvajanju svetovanja (struktura, ka-
teri).

Skupaj: 15 točk.
4. Več svetovanja (več ur telefonskega

svetovanja, dodatno osebno svetovanje).
Skupaj: 15 točk.
5. Tehnična usposobljenost (primerni

prostori, ustrezna infrastruktura – računalni-
ška in telefonska opremljenost).

Skupaj: 10 točk.

Ad B) sofinanciranje svetovanja na regio-
nalni ravni

Pogoji:
1. Vlagatelj mora biti vsaj 1 leto vpisan v

register potrošniških organizacij Urada za
varstvo potrošnikov;

2. Vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi kadri za opravljanje te dejavnosti. Sveto-
valci / svetovalke morajo imeti praviloma
vsaj VI. stopnjo izobrazbe. V kolikor sveto-
valci/svetovalke niso univ.dipl. pravni-
ki/pravnice mora imeti vlagatelj sklenjeno
odplačno pogodbeno razmerje z univ. dipl.
pravnikom / pravnico, ki redno spremlja sve-
tovalno dejavnost vlagatelja in zagotavlja
strokovno podporo. Izjemoma imajo lahko
svetovalci nižjo od VI. stopnje izobrazbe, če
vlagatelj, ki se poteguje za sredstva iz razpi-
sa, neprekinjeno izvaja svetovalno dejavnost
vsaj tri leta zapored, ter ima zagotovljeno
strokovno podporo v zgoraj navedeni obliki;

3. Umeščenost v regije (gre za statistič-
ne regije, ki pa so tudi v Nacionalnem pro-
gramu varstva potrošnikov) in podpora lo-
kalne skupnosti, vlagatelj mora izkazati
podporo vsaj 1/4 občin v regiji in imeti
zagotovljeno sofinanciranje vsaj 1/4 občin
v regiji;

4. Vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi prostori, v katerih se ne opravlja pridobit-
na dejavnost;

5. Vlagatelj mora zagotavljati opravljanje
splošne svetovalne dejavnosti za celotno re-
gijo: osebno, po telefonu, klasični in elek-
tronski pošti 40 ur tedensko, od tega vsaj
16 ur osebno. Osebno svetovanje mora iz-
vajati na vsaj 2 lokacijah (občinah) v regiji,
na vsaki od izbranih lokacij vsaj po 8 ur
tedensko;

6. Vlagatelj mora predložiti dokazila, da
sofinanciranje s strani Urada RS za varstvo
potrošnikov ne presega 60% celotnega pro-
računa njegove svetovalne dejavnosti.

Merila:
1. Reference vlagatelja,
– število let opravljanja svetovanja,
– javno delovanje, vidnost organizacije

na lokalni ravni,
– dejavnost pri lokalno izstopajočih pro-

blemih na področju varstva potrošnika,
– mednarodne povezave,
– realizirani projekti na področju varstva

potrošnikov.
Skupaj: 20 točk.
2. Letni načrt informiranja potrošnikov v

regiji za leto 2002 o izvajanju, oblikah in
obsegu svetovalnih storitev.

Skupaj: 20 točk.
3. Strokovna izobrazba svetovalcev.
Skupaj: 10 točk.
4. Delovne izkušnje svetovalcev na po-

dročju svetovanja potrošnikom.
Skupaj: 10 točk.
5. Strokovno usposabljanje svetovalcev

na področju varstva potrošnikov.
Skupaj: 10 točk.
6. Večji obseg podpore v lokalni sku-

pnosti.
Skupaj: 10 točk.
7. Več kot 60% ‘pokrivanje’ celotnega

proračuna svetovalne dejavnosti.
Skupaj: 10 točk.
8. Več osebnega svetovanja in svetova-

nje na več lokacijah.
Skupaj: 10 točk.

Ad C) sofinanciranje specializiranega
svetovanja, ki sodi v delokrog varstva potro-
šnikov na nacionalni ravni.

Pogoji:
1. Vlagatelj mora biti vsaj 1 leto vpisan v

register potrošniških organizacij Urada za
varstvo potrošnikov,

2. Vlagatelji morajo nuditi opravljanje
specializirane svetovalne dejavnosti osebno,
po telefonu, klasični in elektronski pošti za
vso Slovenijo vsaj 20 ur tedensko;

3. Svetovalci / svetovalke za specializi-
rano svetovanje morajo imeti najmanj VII.
stopnjo izobrazbe in znanja in izkušnje na
področju, ki je predmet specializiranega
svetovanja. Zagotovljeno morajo imeti tudi
podporo univ.dipl. pravnika / pravnice;

4. Vlagatelj mora razpolagati s primerni-
mi prostori, v katerih se ne opravlja pridobit-
na dejavnost;

5. Vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo (telefonska linija, aktivna
elektronska pošta).

Merila:
1. Strokovna podlaga in obseg sveto-

vanja.
Skupaj: 40 točk.
2. Reference vlagatelja.
– dosedanje delo in izkušnje na podro-

čju specializiranega svetovanja,
– aktivno članstvo v mednarodnih orga-

nizacijah,
– realizirani projekti, ki zadevajo podro-

čje specializiranega svetovanja,
– javno delovanje oziroma razpoznav-

nost,
– sodelovanje z javnimi in institucijami in

nevladnimi organizacijami v Sloveniji, ki si-
cer delujejo na področju, ki je predmet spe-
cializiranega svetovanja.

Skupaj: 20 točk.
3. Letni načrt informiranja potrošnikov za

leto 2002 o izvajanju, oblikah in obsegu
svetovanja.

Skupaj: 20 točk.
4. Drugi neprofitni in neodvisni viri, na-

menjeni izvajanju specializiranega svetova-
nja (struktura, kateri).

Skupaj: 10 točk.
5. Tehnična usposobljenost (primerni

prostori, ustrezna infrastruktura – računalni-
ška in telefonska opremljenost).

Skupaj: 5 točk.
6. Več svetovanja.
Skupaj: 5 točk.
Ad D) sofinanciranje projektov na podro-

čju varstva potrošnikov.
D1 – priprava akcij, brošur, zloženk ter

drugih podobnih materialov, katerih namen
je obveščanje in osveščanje potrošnikov tu-
di v kontekstu približevanja EU.

D2 – projekti na lokalni / regionalni ravni
D3 – analiza splošnih pogojev dodatne-

ga pokojninskega zavarovanja na sloven-
skem trgu.

Pogoji:
1. Vlagatelj mora biti neprofitna nevla-

dna organizacija;
2. Vlagatelj mora razpolagati s primerni-

mi kadri za izvajanje projekta;
3. Vlagatelj mora predložiti dokazila o fi-

nančni strukturi celotnega projekta iz kate-
rega je razvidno, da sofinanciranje s strani
Urada RS za varstvo potrošnikov ne prese-
ga 80%.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 105-106 / 21. 12. 2001 / Stran 8149

Merila:
1. Strokovna ocena vsebinske ustrezno-

sti projekta
Skupaj: 60 točk,
2. Vpis v register potrošniških organiza-

cij pri Uradu RS za varstvo potrošnikov
Skupaj: 10 točk,
3. Sposobnost vodenja projektov
Skupaj: 10 točk,
4. Zagotavljanje dostopnosti rezultatov

projekta za potrošnike (diseminacija).
Skupaj: 10 točk.
5. Finančna učinkovitost
Skupaj: 10 točk.
Ad E) revija za potrošnike
Pogoji:
1. Vlagatelj mora biti vpisan v register

potrošniških organizacij Urada RS za var-
stvo potrošnikov;

2. Vlagatelj mora izdajati potrošniško re-
vijo brez oglasov.

Merila
1. Ponujenih več številk izdane revije.
Skupaj: 25 točk.
2. Cena.
Skupaj: 50 točk.
3. članstvo v mednarodnih organizacijah

za primerjalno ocenjevanje blaga in storitev.
Skupaj: 25 točk.
Vsak vlagatelj bo točkovan na podlagi

meril, določenih v razpisni dokumentaciji.
Točke pridobljene pri posameznem merilu
se seštejejo. Vlagatelji se razvrstijo po zbra-
nem številu točk. Delež posameznemu vla-
gatelju se izračuna glede na razpoložljiva
sredstva. Sofinancirani bodo tisti vlagatelji,
ki bodo dosegli najmanj 60% možnih točk.
V primeru, da bo število vlagateljev, ki bodo
dosegli najmanj 60% možnih točk preveliko
glede na razpoložljiva sredstva, se bo sofi-
nanciralo vlagatelje, ki bodo dosegli najmanj
75% možnih točk, pri čemer se bodo pre-
dnostno obravnavali tisti vlagatelji, ki sveto-
valno dejavnost izvajajo dalj časa in tisti pro-
jekti, ki bodo dosegli več točk pri strokovni
oceni vsebinske ustreznosti projekta (D –
merila – točka 1).

3. Okvirna višina sredstev, ki je na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirno
47,361.000 SIT.

4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
morajo biti porabljena v letu 2002.

5. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge in polni naslov: vloge morajo biti
poslane oziroma dostavljene tako, da jih bo
Ministrstvo za gospodarstvo prejelo najka-
sneje do 22. 1. 2002 do 10. ure, na naslov
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana – sprejemna pisarna. Vloge z na-
vedbo vlagatelja morajo biti oddane v zape-
čatenih ovitkih, ki morajo biti označeni z
“Ne odpiraj – Vloga, vloga za sofinanciranje
svetovanja in delovanja na področju varstva
potrošnikov ter Revije za potrošnike v letu
2002.” Vlagatelj mora označiti za kateri
predmet javnega razpisa (A, B, C, D, E) se
prijavlja. Vsaka posamezna vloga mora biti
dostavljena skupaj z zahtevano dokumenta-
cijo v posebni kuverti označeni na zgoraj
predpisani način. Na hrbtni strani ovitka mo-
ra biti označen naslov pošiljatelja. Nepravo-
časne ali nepravilno označene vloge bodo
vrnjene vlagateljem neodprte. Iz nadaljnje-
ga postopka bodo izločene vse vloge, ki ne

Razpisi delovnih
mest

Št. 04-276/01 Ob-60854
Svet zavoda JZ Bolnišnice za ginekolo-

gijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a,
razpisuje delovno mesto

direktorja zavoda.
Poleg pogojev določenih z zakonom,

morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri z opravljeno specializacijo ene od
strokovnih usmeritev iz sistemizacije delov-
nih mest,

– najmanj pet let delovnih izkušenj s stro-
kovnega področja dejavnosti zavoda,

– ustrezna organizacijska in upravljalska
znanja,

– vizijo razvoja zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kan-

didatom sklenjena za nedoločen čas, s pol-
nim delovnim časom in 4-letnim mandatom.

Vsem zainteresiranim kandidatom so v
času od dneva rzapisa do roka oddaje na
razpolago dokumenti zavoda, uporabljivi pri
izdelavi programa razvoja po predhodni na-
javi na tel. 04/208-28-40 ali 04/208-28-
41, in sicer od 10. do 12. ure.

Kandidature z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev, programom dela in vizijo razvoja za-
voda morajo kandidati poslati v 15 dneh po
objavi razpisa na gornji naslov z oznako “Za
razpis direktorja”. O izbiri bodo kandidati
obveščeni v 15 dneh po izbiri.

JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

Št. 111-66/01 Ob-60855
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):

a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Razpisni pogoji:

bodo oddane na obrazcih razpisne doku-
mentacije.

6. Datum, čas in kraj odpiranja vlog: od-
piranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija
bo odpirala vloge 22. 1. 2002 ob 10.15. v
prostorih Urada za varstvo potrošnikov, Mini-
strstvo za gospodarstvo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

7. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa: v
roku 45 dni.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo
potrošnikov, Kotnikova 28, Ljubljana, 6. nad-
stropje, kontaktna oseba je Marcela Uršič,
tel. 01/478-36-14, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne tudi na http://sigov2.sigov.si/uvp/
razpisi/razpisi.html.

Ministrstvo za gospodarstvo
Urad za varstvo potrošnikov

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 okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 173/2001 Ob-60856
Srednja strokovna in poklicna šola Ce-

lje, 3000 Celje, Ljubljanska cesta 17 razpi-
suje prosto delovno mesto

delo v knjigovodstvu šole.
Poskusno delo 3 mesece. Delo bo skle-

njeno za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.

Pogoj: srednji strokovni program eko-
nomski tehnik ali ekonomsko-komercialni
tehnik ali upravno administrativni tehnik.

Prijave z dokazili pošljite v roku 8 dni od
objave razpisa na naslov: Srednja strokovna
in poklicna šola Celje, Celje, Ljubljanska
cesta 17.

Srednja strokovna in poklicna šola
Celje

Ob-60984
Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob do-

lenjski železnici 48, Ljubljana, razpisuje de-
lovno mesto:

– socialnega pedagoga za nedolo-
čen čas s polnim delovnim časom.

Nastop dela 22. 1. 2002.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev po Zakonu o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
na naslov šole.

Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ljubljana

Ob-60988
Svet zdravstvene šole Piran razpisuje de-

la in naloge
ravnatelja
za dobo 4 let.
Poleg splošnih, z zakonom določenih

pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje:

1. da imajo visoko pedagoško izo-
brazbo,

2. najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgojno izobraževalnem delu,

3. opravljen ravnateljski izpit,
4. naziv svetnik, svetovalec ali mentor

najmanj pet let,
5. osebnostne in organizacijske sposo-

bnosti za vodenje in usmerjanje pedago-
škega dela na šoli,

6. ravnatelj ima 5 ur tedenske učne ob-
veznosti.

Prijave in dokazila o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 14. dneh
od objave na naslov: Srednja zdravstvena
šola Piran, Bolniška 30, 6330 Piran, s
pripisom – za ‘’Razpisno komisijo – ne
odpiraj’’.

O izbiri in imenovanju bodo kandidati ob-
veščeni v 30. dneh po preteku roka za prija-
vo na razpis.

Srednja zdravstvena šola Piran
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Druge objave

Ob-61169
KZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju, Gabrov-

ka 7, 1274 Gabrovka, objavlja na podlagi
sklepa stečajnega senata Okrožnega sodi-
šča v Ljubljani opr. št. St 25/95 z dne 7. 12.
2001

javno zbiranje ponudb

za prodajo naslednjih kmetijskih zemljišč:

k.o. Moravče

Z.k. vl. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

978 160 Njiva 3 1.587 237,27
161 Travnik 3 1.507 163,12
183 Travnik 7 888 74,15
184 Travnik 6 4.733 88,98
185 Travnik 6 2.190 88,98

249/2 Gozd 4 11.554 11,86
250 Njiva 5 2.439 177,95

1014 155 Travnik 4 1.270 133,47
158 Travnik 2 1.291 233,04
181 Travnik 5 4.305 103,81
190 Travnik 6 1482 88,98

k.o. Okrog

Z.k. vl. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

47 1033/4 Travnik 5 3.448 103,81
506 1035/2 Travnik 6 4.776 88,98
512 1030/5 Travnik 6 4.756 88,98
528 1022/4 Travnik 6 3.076 88,98

k.o. Pečice

Z.k. vl. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

61 187/1 Gozd 4 818 29,66
187/3 Gozd 5 701 26,69
188/1 Gozd 4 2.125 29,66
188/2 Gozd 5 3.653 26,69
389/1 Gozd 4 9.031 29,66
389/2 Njiva 5 2.878 177,95

405 Njiva 4 536 207,61
437 Njiva 4 289 207,61
444 Njiva 4 646 207,61

k.o. Selo Mirna

Z.k. vl. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

428 609 Travnik 5 335 103,81
867 Njiva 3 2.586 237,27
869 Njiva 3 3.021 237,27
870 Njiva 3 2.902 237,27

k.o. Tihaboj

Z.k. vl. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

330 544 Njiva 4 4.240 207,61
436 158 Njiva 6 2.068 148,30

159/1 Travnik 5 11.164 103,81
159/2 Pašnik 4 1.870 59,32
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Z.k. vl. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

162 Travnik 4 3.151 133,47
206/138 Pašnik 4 980 59,32

233 Travnik 6 2.470 88,98
234 Sadovnjak 4 1.424 133,47
258 Njiva 4 511 207,61

268/1 Njiva 4 295 207,61
312 Njiva 3 5.769 237,21
344 Njiva 4 2.765 207,61
391 Njiva 3 3.611 237,27
402 Njiva 3 2.223 237,27
415 Travnik 5 2.841 103,81
424 Njiva 3 3.798 237,27
433 Njiva 3 8.017 237,27
456 Njiva 3 3.834 237,27

k.o. Vodice

Z.k. vl. Parc. št. Vrsta rabe Kat. raz. Izmera Izhodiščna
cena SIT/m2

599 960/1 Travnik 4 3.444 133,47
960/2 Travnik 4 162 190,67

Upoštevane bodo samo ponudbe, kate-
rih ponujene cene bodo enake ali višje od
izhodiščnih cen.

Ponudniki so lahko pravne osebe s sede-
žem v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije. Ponudbe
z dokazili o izpolnjevanju navedenega pogo-
ja pošljite v zaprti kuverti z oznako »ponudba
– ne odpiraj« na naslov odvetnica Katarina
Benedik, Trstenjakova 2, Ljubljana.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pri-
spele na zgornji naslov najkasneje do dne
30. 1. 2002 in za katere bo do tega dne
plačana varščina v višini 10% od izhodiščne
cene. Varščino je potrebno plačati na žiro
račun stečajnega dolžnika št.
50102-690-13266 pri APP Podružnica
Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 1.
2002 na Okrožnem sodišču v Ljubljani ob
12.30, soba št. 361.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno. V primeru, da bo za
isto parcelo več enakih ponudb, se upošte-
va prednostni vrstni red upravičencev kot
ga določa 21. člen Zakona o kmetijskih
zemljiščih.

Plačana varščina se bo uspelemu ponu-
dniku vštela v kupnino. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb. Ponudni-
kom, ki bodo vplačali varščino in ki ne bodo
izbrani kot kupci, bo varščina brezobrestno
vrnjena v treh delovnih dneh po odpiranju
ponudb.

Izbrani ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v roku 8 dni po opravljeni
izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati
kupnino najkasneje v 8 dneh po odobritvi
kupoprodajne pogodbe oziroma po izdaji
potrdila s strani Upravne enote v Litiji.

V primeru, da kupec v predpisanem ro-
ku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ozi-
roma ne plača celotne kupnine, se pogod-
ba razdre, vplačana varščina pa zadrži kot
skesnina.

Lastninska pravica preide na kupca s
plačilom celotne kupnine ali s predložitvijo
bančne garancije za neplačani del kupnine.

Davek na promet nepremičnin ni vklju-
čen v izhodiščno ceno in ga plača kupec.

Informacije o nepremičninah, ki so pred-
met objave, so na voljo pri stečajni upravite-
ljici odvetnici Katarini Benedik, tel.
01/436-66-10.

KGZ Gabrovka, z.o.o., v stečaju

Št. 0512-466/68-01 Ob-61164
Republika Slovenija, Ministrstvo za notra-

nje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadalje-
vanju: naročnik), na podlagi 38. člena Ured-
be o postopkih prodaje in drugih oblikah
razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l.
RS, št. 47/01 in 62/01) ter na podlagi skle-
pa Vlade Republike Slovenije o potrditvi pro-
grama prodaje finančnega in stvarnega pre-
moženja za leto 2001, št. 460-16/2001-2,
z dne 15. 2. 2001 objavlja,

javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih

prevoznih sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, po metodi javne

ponudbe
1. Predmet prodaje: premičnine, in si-

cer rabljena prevozna sredstva naročnika
(vozila, motorna kolesa, prikolica), skupno
število enot: 138; Seznam premičnin, ki so
predmet prodaje, je razviden iz dokumenta-
cije javne ponudbe.

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.

Možen je le odkup vseh enot, ki so pred-
met prodaje, v celoti.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje. Ponudba, v
kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, v
celoti, bo izločena iz nadaljnje obravnave.

2. Izklicna cena: izklicna cena za vse
navedene premičnine, ki so predmet javne
prodaje, je skupaj 20,552.000 SIT, ki je
poštena tržna vrednost premestitev (odstra-
nitev), ugotovljena po uradni cenitvi.

3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino z virmanskim nakazilom na
žiro račun naročnika, in sicer rok plačila ne
sme biti daljši od 8 dni po sklenitvi kupopro-
dajne pogodbe.

4. Prehod lastništva: plačilo celotne ku-
pnine je pogoj za pridobitev lastninske pra-
vice na premičninah.

5. Kavcija:
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb

vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: način plačila: vir-
mansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve) sklicna številka: 28
17116-2401002-46606801.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti po-
trdilo o vplačani kavciji.

Kavcija bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.

6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »vi-

deno-kupljeno«,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo

izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izklicne prodajne cene,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.

– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe in sprejemu ponudbe pisno obve-
ščeni v roku 10 dni od javnega odpiranja
ponudb,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o sprejemu po-
nudbe skleniti z naročnikom kupoprodajno
pogodbo,

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,

– izbrani ponudnik oziroma kupec mo-
ra premičnine prevzeti in odstraniti iz skla-
dišča naročnika oziroma prodajalca v ro-
ku 15 dni od sklenitve kupoprodajne po-
godbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine,

– davek na promet rabljenih motornih vo-
zil odvede naročnik (prodajalec), stroške v
zvezi s prenosom lastništva in notarsko ove-
ritvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe
plača ponudnik (kupec).



Stran 8152 / Št. 105-106 / 21. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Dokumentacija:
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji

seznanjeni iz dokumentacije predmetne jav-
ne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dnevov, ko državni organi ne de-
lajo, in sicer na naslednjem naslovu: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Generalna poli-
cijska uprava, Skupne službe, Sekcija za
finančne in materialno-tehnične zadeve, Vo-
dovodna 93a. kontaktna oseba: Franci Pod-
grajšek, tel. 01/472-56-63.

Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumenta-
cije z navedbo osnovnih podatkov ponudni-
ka (naziv, naslov, davčna številka) ter doka-
zilo o vplačilu 1.000 SIT.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo: znesek: 1.000 SIT, način plačila: vir-
mansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-46606801.

8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javne ponudbe do roka za oddajo
pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo in sicer
na Vodovodni 93a v Ljubljani, po predho-
dnem dogovoru s kontaktno osebo iz pred-
hodne točke te objave.

9. Predložitev ponudb: rok za predloži-
tev ponudb: ponudbe je potrebno predložiti
do 11. 1. 2002, najkasneje do 10. ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika:  Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.

10. Rok vezanosti na ponudbo: ponu-
dniki so vezani na ponudbo najmanj do 22.
2. 2002.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 1.
2002, ob 11. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljublja-
na.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-61192
Po pooblastilu družbenikov družbe

IN.CO INVEST d.o.o., Ljubljana, Tbilisijska
85, Bevk Vida, Markič Dušana, Ahlin Mar-
ka, Bostič Franca in Gantar Andreja, objav-
lja STIS d.o.o. Ljubljana, Kavčičeva 64/a

javno zbiranje ponudb

za prodajo 23% poslovnega deleža dru-
žbe IN.CO INVEST d.o.o., Ljubljana, Tbili-
sijska 85, ki je vpisana pri Okrožnem sodi-
šču v Ljubljani, vložek številka 1/02922/00.

Najnižja pričakovana ponudba znaša
115,000.000 SIT.

Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki bodo najkasneje v roku 15
dni po objavi tega oglasa poslali pismeno
ponudbo z navedbo svojih podatkov in po-
nujeno ceno ter plačilnih pogojev. Ponudbo
se pošlje na naslov STIS d.o.o., Kavčičeva
ulica 64/a, Ljubljana s pripisom “za razpis
Inco Invest d.o.o.“.

2. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje
v roku 30 dni po zaključku zbiranja ponudb
skleniti pogodbo o odkupu poslovnega de-
leža po ponujenih pogojih, overjeno pri no-
tarju, sicer se smatra, da je odstopil od
pogodbe.

3. Vsi stroški prenosa poslovnega dele-
ža in stroški vpisa v sodni register bremeni-
jo kupca.

4. Ponudniki, ki na razpisu ne bodo iz-
brani, bodo pismeno obveščeni v roku 8
dni po končanem zbiranju ponudb. Prodaja-
lec si pridržuje pravico, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene pogodbe.

5. Podatki o finančno-materialnem sta-
nju In.co Investa d.o.o. so interesentom na
razpolago po predhodnem telefonskem do-
govoru med delovnim časom v obdobju zbi-
ranja ponudb, na sedežu STIS d.o.o., Ljub-
ljana, Kavčičeva 64/a.

STIS d.o.o., Ljubljana

Ob-61191
Po pooblastilu edinega družbenika dru-

žbe Kovi d.o.o., Ljubljana, Pot v zeleni gaj
28, Kodba Matjaža, stanujočega Pot v zele-
ni gaj 28, Ljubljana, objavlja STIS d.o.o.,
Ljubljana, Kavčičeva 64/a

javno zbiranje ponudb

za prodajo 10% poslovnega deleža dru-
žbe Kovi d.o.o., Ljubljana, Pot v zeleni gaj
28, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, vložek številka 1/23353/00.

Poslovni delež se ne bo prodal pod ce-
no 13,000.000 SIT.

Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in

fizične osebe, ki bodo najkasneje v roku 15
dni po objavi tega oglasa poslali pismeno
ponudbo z navedbo svojih podatkov in po-
nujeno ceno ter plačilnih pogojev. Ponudbo
se pošlje na naslov STIS d.o.o., Kavčičeva
ulica 64/a, Ljubljana s pripisom “ za razpis
Kovi d.o.o.“.

2. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje
v roku 30 dni po zaključku zbiranja ponudb
skleniti pogodbo o odkupu poslovnega de-
leža po ponujenih pogojih, overjeno pri no-
tarju, sicer se smatra, da je odstopil od
pogodbe.

3. Vsi stroški prenosa poslovnega dele-
ža in stroški vpisa v sodni register bremeni-
jo kupca.

4. Ponudniki, ki na razpisu ne bodo iz-
brani, bodo pismeno obveščeni v roku 8
dni po končanem zbiranju ponudb. Prodaja-
lec si pridržuje pravico, da z nobenim od
ponudnikov ne sklene pogodbe.

5. Podatki o finančno-materialnem sta-
nju Kovi d.o.o. so interesentom na razpola-
go po predhodnem telefonskem dogovoru
med delovnim časom v obdobju zbiranja
ponudb, na sedežu STIS d.o.o., Ljubljana,
Kavčičeva 64/a.

STIS d.o.o., Ljubljana

Ob-60879

Poziv
upnikom Iskra Kertec d.o.o. - v
likvidaciji, Ljubljana, Stegne 35

Zoper Iskra Kertec d.o.o., Stene 35,
Ljubljana, je bil dne 26. 11. 2001 začet
postopek likvidacije po ZGD. Upnike pozi-
vamo, da v roku 30 dni od objave tega
poziva prijavijo svoje terjatve na naslov Iskra
Kertec d.o.o. - v likvidaciji, Stegne 35, 1000
Ljubljana. S prijavo terjatve se upniki izog-
nejo tveganju, da bi bila njihova terjatev v
postopku poplačevanja spregledana.

Štefan Veren - likvidacijski upravitelj

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Ob-60987
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi 1. odstavka 51. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ura-
dni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poobla-
stila načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z
dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja de-
janskega stalnega prebivališča Denisa
Jakupovića, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika Denisu
Jakupoviću, roj. 23. 12. 1977, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Prole-
tarska ulica 39, Ljubljana, sedaj neznanega
prebivališča, se postavi Marko Aškerc, de-
lavec Upravne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 209-106/01 Ob-61103
Republika Slovenija, Upravna enota Lo-

gatec, na podlagi 1. odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in
pooblastila načelnice št. 123-31/97 z dne
30. 3. 2000, v zadevi ugotavljanja dejan-
skega stalnega prebivališča Edina Đulić,
sedaj neznanega prebivališča, izdaja na-
slednji sklep

1. Za začasnega zastopnika stranki Edi-
nu Đuliću, roj. 8. 2. 1982, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Pavšičeva
ulica 30, Logatec, sedaj neznanega prebi-
vališča, se postavi Darija Mihevc, delavka
Upravne enote Logatec.

2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblašče-
nec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
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Št. 2/05-11-21102-87/01-10 Ob-61149
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi 1. odstavka 51. člena Za-
kona o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99 in 70/00) in pooblastila na-
čelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne 26.
4. 2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Miće Vulovića, Vulović
Verke in Vulović Aleksandre, sedaj nezna-
nega prebivališča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika Miću Vu-
loviću, roj. 25. 4. 1957, Verki Vulović, roj.
5. 11. 1950 in Aleksandri Vulović, roj. 4. 1.
1983 s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Notranje Gorice, Vrstna ulica 53,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljub-
ljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ke v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljenja posebna
pritožba.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-44/01-8 Ob-61072
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 13. 12. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentraci-
ja družb DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6 , Ljubljana (DZS) in Turistično
podjetje Portorož, d.d., Cesta solinarjev
6, Portorož (TPP) skladna s pravili konku-
rence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija se je izvedla z nakupom
večinskega lastniškega deleža družbe TPP
s strani DZS.

Urad ugotavlja, da v primeru zadevne
koncentracije ni izkazan resen sum o nes-
kladnosti s pravili konkurence. Neposredno
zaradi koncentracije se tržni deleži na trgih,
na katerih nastopajo v koncentraciji udele-
žena in z njimi povezana podjetja, ne bodo
spremenili, saj nastopajo na različnih pro-
duktnih oziroma storitvenih trgih. Razlogi in
cilji koncentracije so v skladu z določili ve-
ljavne zakonodaje in pravili konkurence, za-
to Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skla-
dnosti koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-34/01-8 Ob-61076
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 11. 12. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; ZPOmK) odločil, da je koncen-
tracija družb GV Skupina, upravljanje z
družbami, d.d., Dunajska cesta 5, Ljub-
ljana (GV Skupina) in Nevis, poslovno
svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 5,

Ljubljana (Nevis), ki se je izvedla z naku-
pom delnic družbe GV Skupina s strani dru-
žbe Nevis, skladna s pravili konkurence in
da ji Urad ne bo nasprotoval.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnih tr-
gov, na katerih nastopajo v koncentraciji
udeležena in z njimi povezana podjetja, ni
izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Razlogi in
cilji koncentracije so v skladu z določili ve-
ljavne zakonodaje in pravili konkurence, za-
to Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skla-
dnosti koncentracije s pravili konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave gospodarskih
družb

Popravek

Ob-61089
Agranta Semenarstvo d.d., Murska So-

bota in kmetijstvo Črnci d.d., Črnci, objavl-
jata spremembe svojih objav v Ur. l. RS, št.
93/2001 z dne 23. 11. 2001 o sklicu sk-
upščin obeh družb in v Ur. l. RS, št.
94/2001 z dne 27. 11. 2001 o predložitvi
pripojitvene pogodbe na Okrožno sodišče v
Murski Soboti.

Spremenjena objava obeh delniških
družb se glasi:

1. Skupščina Agrante Semenarstvo d.d.
Murska Sobota bo v petek 22. februarja
2002 ob 10. uri v pisarni notarja mag. An-
dreja Roškerja v Murski Soboti, Staneta
Rozmana 11a.

2. Skupščina Kmetijstva Črnci d.d., Črn-
ci 2 - grad, bo v petek 22. februarja 2002 ob
11. uri v pisarni notarja mag. Andreja Rošk-
erja v Murski Soboti, Staneta Rozmana 11a.

3. Pogodba o pripojitvi družbe Kmetijst-
vo Črnci d.d., Črnci 2 - grad, 9253 Apače
kot prevzete družbe k Agranti Semenarstvo
d.d., Lendavska 9, 9000 Murska Sobota,
kot prevzemni družbi bo predložena
Okrožnemu sodišču v Murski Soboti najkas-
neje do vključno 23. 1. 2002.

4. Delničarji obeh družb imajo v skladu z
določilom 516. člena ZGD na vpogled na
sedežu obeh družb vse predpisane listine
prav tako do vključno 23. 1. 2002 dalje.

V vsem ostalem ostanejo objave obeh
družb v Ur. l. RS, št. 93 in 94/2001 ne-
spremenjene.

Agranta Semenarstvo d.d.
Uprava - direktor
Zvonko Rebrica

Kmetijstvo Črnci d.d.
Uprava - direktor

Zdenek Bily

Ob-61096

Obvestilo o predložitvi delitvenega
načrta registrskemu sodišču

Družba MIBO Komunikacije, podjetje za
telekomunikacijski inženiring d.o.o., Ljub-

ljana, v skladu z določilom 533/f člena ZGD
objavlja obvestilo o predložitvi delitvenega
načrta registrskemu sodišču.

Delitveni načrt zaradi oddelitve s preno-
som posameznih delov premoženja preno-
sne družbe, ki z oddelitvijo ne preneha na
novo kapitalsko družbo, ki se zaradi oddeli-
tve ustanovi, je bil v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah predložen Sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani dne
23. 11. 2001.

Imetniki deležev prenosne družbe imajo
v skladu z 2. odstavkom 533/f člena ZGD
pravico do pregleda vseh, v 2. odstavku
omenjenega člena navedenih listin ter do
prepisa vseh teh listin. V skladu z 6. odstav-
kom istega člena pa imajo imetniki deležev
prenosne družbe na skupščini družbe pravi-
co do vpogleda v vse listine iz 2. odstavka
istega člena, ki morajo biti na začetku skup-
ščine predložene, do ustne obrazložitve de-
litvenega načrta ter pred odločanjem o so-
glasju za delitev, do obvestila o vseh po-
membnih spremembah premoženja družbe
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.

Vsi upniki družbe in svet delavcev dru-
žbe imajo na podlagi zahteve, pravico na-
slednji delovni dan po predložitvi zahteve,
dobiti prepis delitvenega načrta. V skladu z
določilom 2. odstavka 533/m člena imajo
upniki v roku šestih mesecev od objave vpi-
sa delitve v sodni register pravico zahtevati
zavarovanje za njihove nezapadle, negoto-
ve ali pogojne terjatve.

MIBO Komunikacije d.o.o., Ljubljana
direktor Marko Boštjančič

Javne prodaje delnic

Ob-61011
Banka Domžale d.d., skupina NLB v skla-

du s statutom Banke Domžale d.d., skupina
NLB objavlja ponudbo, ki jo je banki posre-
doval delničar Polcom d.o.o. Ljubljanska
47, 1230 Domžale

za odkup

– 1 redne delnice Banke Domžale d.d.
Delnica se ponuja po ceni 80.000 SIT.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun
50120-601-139426.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Banke Dom-
žale d.d., skupina NLB, ki v roku 15 dni od
dneva objave tega oklica pisno sporočijo
banki, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica.

Banka Domžale d.d., skupina NLB

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-60882
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
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skupščine družbe z dne 14. 2. 2000 direk-
torica družbe Aries trade d.o.o., s sedežem
v Rogaški Slatini, Celjska cesta 7, vpisane v
sodni register Okrožnega sodišča v Celju
pod št. vl. 1/02212/00, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital se z dosedanjih

9,010.478,81 SIT zmanjša za
9,080.478,81 SIT in sočasno poveča za
2,098.000 SIT tako, da po izvedenem zma-
njšanju in povečanju znaša 2,100.000 SIT.

Direktorica družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem poslovnega kapitala.

Aries trade d.o.o.
Rogaška Slatina

Ob-60995
V skladu s 454. členom ZGD in na

podlagi sklepa skupščine družbe z dne
28. 8. 2001, direktor družbe Cvetka
d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Dunajska
106, vpisane v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod št. vložka
1/08342/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju kapitala

Osnovni kapital se zmanjša za
11,500.000 SIT in znaša 2,134.332 SIT.

Direktor družbe poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Družba se zavezuje, da bo vsem upni-
kom, ki ne bodo soglašali z zmanjšanjem
osnovnega kapitala poravnala njihove za-
htevke, ali jim zagotovila ustrezno varščino
zanje.

Cvetka d.o.o.

Ob-60996
V skladu s 350. členom Zakona o go-

spodarskih družbah direktor družbe NTU
d.d. seznanja upnike, da je dne 6. 12. 2001
izdalo Okrožno sodišče v Mariboru pod Srg
2001/03882

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe iz 739,640.000 SIT na

369,820.000 SIT. Upniki družbe imajo pra-
vico prijaviti vse terjatve, ki so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovne-
ga kapitala v roku šest mesecev po objavi
vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapi-
tala.

NTU d.d.,
uprava družbe

Ob-61006
Družba Olma Trade d.o.o., Poljska pot

2, Ljubljana je na svoji skupščini dne 13.
12. 2001 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe se je zmanjšal

efektivno iz zneska 369,349.052 SIT za
205,854.052 SIT na 163,495.000 SIT.

Družba poziva vse svoje upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe ter izjavijo, ali
soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Olma Trade d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-60993
Na podlagi 16. člena Statuta Krekove

zavarovalnice d.d. in sklepa 6. korespon-
denčne seje nadzornega sveta Krekove za-
varovalnice d.d., Ljubljana z dne 13. 12.
2001, uprava Krekove zavarovalnice d.d.
sklicuje

3. redno zasedanje skupščine
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril

Metodov trg 1, Ljubljana,
ki bo v petek, 25. januarja 2002 ob 10.

uri v prostorih Krekove zavarovalnice d.d.,
Ciril Metodov trg 1, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov, razglasitev sklepčno-
sti, imenovanje notarja in potrditev dnevne-
ga reda.

Predlog sklepov:
a) Skupščina Krekove zavarovalnice d.d.

imenuje za predsednika skupščine Mateja
Goloba in za preštevalce glasov Moniko Tr-
din ter Barbaro Potočnik.

b) Notarski zapisnik skupščine bo sesta-
vila notarka Nada Kumar.

c) Skupščina potrdi predlagani dnevni
red.

3. Sprejem letnega poročila Krekove za-
varovalnice, d.d., Ljubljana za leti 1999 in
2000 in predlog razdelitve dobička oziroma
pokrivanje izgube za leti 1999 ter 2000.

Predlog sklepov:
a) Na predlog uprave in na podlagi mne-

nja nadzornega sveta sprejme skupščina let-
no poročilo Krekove zavarovalnice, d.d.,
Ljubljana za leti 1999 in 2000 v predlože-
nem besedilu.

b) Skupščina nalaga nadzornemu svetu
in upravi sprejem ustreznih ukrepov v zvezi
z odpravljanjem izgube v zavarovalnici.

c) Skupščina zavarovalnice sprejme
mnenje pooblaščenega revizorja RFR –
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana o revidira-
nju poslovanja za leto 1999 in 2000 v pre-
dloženem besedilu.

č) Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta se čisti dobiček živ-
ljenjskih zavarovanj poslovnega leta 1999 v
višini 5,327.970,77 SIT razporedi:

– znesek 4,795.173,69 SIT za udele-
žbo življenjskih zavarovancev na pozitivnem
rezultatu življenjskih zavarovanj,

– znesek 532.797,08 SIT ostane neraz-
porejen.

d) Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta ostane izguba drugih
zavarovanj poslovnega leta 1999 v višini
52,730.936 SIT nepokrita.

e) Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta se čisti dobiček živ-
ljenjskih zavarovanj poslovnega leta 2000 v
višini 9,690.071,84 SIT razporedi:

– znesek 8,721.064,66 SIT za udele-
žbo življenjskih zavarovancev na pozitivnem
rezultatu življenjskih zavarovanj,

– znesek 1,501.804,26 SIT ostane ne-
razporejen.

f) Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta ostane izguba drugih
zavarovanj poslovnega leta 2000 v višini
235,008.435,29 SIT nepokrita.

4. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepov: uprava in nadzorni svet

predlagata naslednji sklep:
1. Osnovni kapital zavarovalnice se po-

veča z novimi vložki za 868,720.000 SIT na
1.198,480.000 SIT.

2. Za povečani kapital se izda 86.872 no-
vih navadnih delnic, ki dajejo imetnikom pravi-
ce v skladu s statutom zavarovalnice. Nomi-
nalna vrednost ene delnice je 10.000 SIT.

3. Delnice nove izdaje glasijo na ime in
so prenosljive v skladu z določbami statuta.

4. Cena ene delnice je 10.000 SIT.
5. Delnice morajo biti v celoti vplačane

najkasneje do 30. 4. 2002.
6. Delnice bodo izdane v nematerializi-

rani obliki.
7. Skupščina prenaša pooblastilo za

spremembo statuta, ki zadeva uskladitev
njegovega besedila glede osnovnega kapi-
tala, na nadzorni svet družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svo-
jo udeležbo na skupščini. Vsaka delnica da-
je delničarju en glas. Skupščine se lahko
udeležijo tudi člani uprave in nadzornega
sveta družbe.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poobla-

ščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne in v istih
prostorih ob 10.15. V tem primeru bo skup-
ščina sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vljudno prosimo vse udeležence skup-
ščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svo-
jo prisotnost.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda
bo na vpogled od dneva objave sklica skup-
ščine naprej, vsak delovni dan med 9. in
14. uro v tajništvu Krekove zavarovalnice
d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana.

Krekova zavarovalnica d.d.
predsednik uprave

Bogdan Mahne

Ob-61090
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta del-

niške družbe Zavarovalnice Tilia d.d. Novo
mesto, Seidlova c. 5, uprava družbe in nad-
zorni svet družbe sklicujeta

18. skupščino
delničarjev delniške družbe

Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5,

ki bo v torek, 22. januarja 2002 ob 9.
uri, v Novem mestu, Seidlova cesta 5, v
veliki sejni sobi v III. nadstropju.
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Dnevni red in pregled sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsednik skupščine,
izvolijo se člani verifikacijske komisije in za-
pisnikarica skladno s predlogom sklicatelja
skupščine. Skupščini prisostvuje vabljeni
notar.

2. Povečanje osnovnega kapitala dru-
žbe z izdajo novih delnic.

I.
Predlog sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se poveča iz

2.500,000.000 SIT za 850,000.000 SIT na
3,350.000,000.000 SIT, z izdajo 85.000
delnic pete emisije. Delnice so navadne/re-
dne imenske delnice, ki dajejo imetnikom
pravice določene s statutom družbe.

2. Namen povečanja osnovnega kapita-
la je izpolnjevanje kapitalske ustreznosti Za-
varovalnice Tilia d.d. Novo mesto, skladno z
določbama 110. in 111. člena Zakona o
zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 13/00) in skla-
dno z zahtevo Agencije za zavarovalni nad-
zor.

3. Celotni emisijski znesek delnic za po-
večanje osnovnega kapitala je
850,000.000 SIT ali 10.000 SIT/delnica.

4. Novo izdane delnice se ponudijo v
odkup delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
pri KDD.

5. Dosedanji delničarji Zavarovalnice Ti-
lia d.d. Novo mesto, imajo v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu pre-
dnostno pravico do vpisa novih delnic. Rok
za uveljavitev prednostne pravice je 14 dni
od objave tega sklepa.

6. Povečanje osnovnega kapitala je
uspešno, če so vpisane in vplačane vse
razpisane delnice.

7. Izdaja delnic.
Firma izdajatelja delnic: Zavarovalnica Ti-

lia d.d. Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo.

Oznaka delnic: delnice so navadne,
imenske delnice istega razreda.

Skupna vrednost celotne izdaje delnic:
850,000.000 SIT.

Način oziroma oblika izdaje delnic: del-
nice bodo izdane v nematerializirani obliki.

Nominalna vrednost ene delnice:
10.000 SIT.

Emisijska vrednost ene delnice: 10.000
SIT.

Način izplačila dividende: po sklepu
skupščine.

Čas vpisa in vplačila delnic: za predno-
stne upravičence 14 dni po objavi sklepa o
povečanju osnovnega kapitala, za predno-
stne upravičence na neizkoriščenem delu 1
dan po preteku 14-dnevnega roka po nače-
lu najboljše ponudbe. Vpis in vplačilo delnic
za vse upravičence je vsak delovni dan od
8. do 13. ure, na sedežu družbe.

Način vpisa in vplačila delnic: na sedežu
družbe in s plačilom na žiro račun družbe
takoj po vpisu.

Oblika vplačila delnic: delnice se vpla-
čujejo v celoti v gotovini, v polnem emisij-
skem znesku.

Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vpla-
čila vrnila takoj.

Razred delnic: vse delnice tvorijo en raz-
red.

Način objave delnic: o izdaji delnic bo
družba obvestila vse delničarje pisno.

Postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene skla-
dno s predpisi o izdaji delnic v nematerializi-
rani obliki.

Način razpolaganja z delnicami: z delni-
cami bodo delničarji razpolagali skladno s
predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki ob upoštevanju predkupne pravice
delničarjev, ki so prevzeli delnice na podla-
gi tega sklepa.

Prednostna pravica imetnika delnic ob no-
vi izdaji: delničarji imajo v primeru povečanja
osnovnega kapitala družbe prednostno pravi-
co do vpisa novoizdanih delnic pri povečanju
osnovnega kapitala z vložki, če prednostna
pravica s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala ni v celoti ali deloma izključena.

II.
Sklep ima naravo statutarnega sklepa o

spremembi statuta in se na njegovi podlagi
spremenijo in uskladijo določbe statuta ter
izdela čistopis statuta. Za izdelavo spre-
memb in uskladitev ter čistopis statuta skup-
ščina pooblašča upravo družbe.

III.
Za izpolnitev 2. točke Odredbe Agencije

za zavarovalni nadzor št. 30209-1427/01
z dne 5. 12. 2001, uprava družbe na podla-
gi sklepa nadzornega sklepa izda vredno-
stne papirje z lastnostmi podrejenih dolžni-
ških instrumentov, kot jih določa 107. člen
Zakona o zavarovalništvu in 7. člen sklepa o
postavkah in kapitalski ustreznosti, skupno
za najmanj 380,000.000 SIT.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresni-

čevanje glasovalne pravice.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci, ali zakoniti zastopniki.
Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-

koniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti
skupščine morajo svojo udeležbo napove-
dati najpozneje 3 dni pred sejo skupščine
na naslovu družbe. Družba bo upoštevala
pisne prijave, ki bodo prispele do sobote,
19. januarja 2002 oziroma bodo tega dne
poslane s priporočeno pošiljko.Udeležen-
ce pozivamo, da se ob prihodu na skupšči-
no pol ure pred pričetkom seje prijavijo
predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja,
ter s podpisom seznama prisotnih delničar-
jev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in
prevzamejo morebitne glasovalne lističe.

Delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu uprave družbe na se-
dežu družbe vsak delovni dan od 9. do 12.
ure od dnevna sklica pa do dneva zaseda-
nja skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazloži-
tvijo na sedež družbe v enem tednu po ob-
javi skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skup-

ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zase-

danje skupščine istega dne, uro pozneje,
to je ob 10. uri. V tem primeru bo skup-
ščina sklepčna ne glede na število prisot-
nih delnic.

Zavarovalnica Tilia, d.d.,
Novo mesto

nadzorni svet
uprava družbe

Ob-61153
Na podlagi 6.3. točke statuta družbe Ja-

sna turizem,d.d.,Kranjska Gora, Vršiška 41,
sklicuje uprava družbe

7. redno skupščino
delničarjev,

ki bo dne 22. 1. 2002 ob 10. uri v pro-
storih družbe v Kranjski Gori, Vršiška 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: za člane organov skup-

ščine se izvolijo:
– predsednik: Andrej Laznik,
– preštevalka glasov: Nevenka Škrilec.
Seji prisostvuje vabljeni notar Stane Kra-

iner iz Radovljice.
2. Sprejem letnega poročila za leto

2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo za leto 2000 po predlogu uprave
3. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: dobiček družbe za leto

2000 v znesku 6,340.283,03 ostane ne-
razporejen.

Pogoji udeležbe:
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo

udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino
in pred začetkom skupščine pravočasno
uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naproša-
mo, da pooblastila dostavijo na sedež dru-
žbe najmanj tri dni pred sejo.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Kranjski Gori, Vršiška 41, vsak
delovni dan od prvega naslednjega delov-
nega dne od dneva objave sklica od 11. do
13. ure.

Jasna turizem, d.d., Kranjska Gora
uprava družbe

direktor
Janko Gedrih

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 145/2001 S-60839
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

145/2001 dne 5. 12. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Založniška hiša
Dolenc, k.d., Lepi pot 20, Ljubljana, ma-
tična številka 5985994, zaključilo stečajni
postopek.
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Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2001

St 88/2001-12 S-60841
To sodišče je s sklepom St 88/2001

dne 10. 12. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Arteco, Poslovne storitve
in trgovina, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljub-
ljana, matična številka 5351260, šifra de-
javnosti 51.700.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc, Kranjčeva 6, Ljubljana.

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 26. 2. 2002 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 10.
12. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2001

St 149/2001 S-60842
To sodišče je s sklepom z dne 26. 11.

2001 pod opr. št. St 149/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom Et-
na, podjetje za prevozništvo, transport
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
106, matična številka 55402208, šifra de-
javnosti 52.463.

Upnike, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča poziva-
mo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve, kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (26.
11. 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 Štefan Veren iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– SKB, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
– Eurosport Trade, d.o.o., Židovska c.

2, Ljubljana,
– GO – Impex, d.o.o., Vrtojba, Šempe-

ter pri Gorici,
– Instalacije Modic, Ljubljana, Cizejeva

10,
– Cvetka Krivorotov, kot predstavnica

delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 26. 11. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 11. 2001

St 144/2001 S-60843
To sodišče je s sklepom St 144/2001

dne 10. 12. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mercatino poslovni sistem,
družba za trgovino in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Ižanska c. 400, matična števil-
ka: 5860130, šifra dejavnosti: 51.700.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica 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 26. 2. 2002 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 10.
12. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2001

St 3/2001-90 S-60844
To sodišče je s sklepom opr. št. St

3/2001 z dne 3. 9. 2001 v zvezi s sklepom
Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. III Cpg
79/2001 potrdilo prisilno poravnavo nad
dolžnikom North & South, družba za mar-
keting, trgovino in svetovanje, d.o.o.,
Kranj, Struževo 3, Kranj, matična št. dru-
žbe 5289980, šifra dejavnosti družbe
74.140 in njegovimi upniki, izglasovano na
naroku 31. 8. 2001.

Ugotovi se, da je dolžnik razvrstil terjatve
v razrede:

– razred A: predstavljata terjatvi ločitve-
nih upnikov, na kateri prisilna poravnava ni-
ma pravnega učinka,

– razred B: predstavljajo terjatve upni-
kov, ki so svojo terjatev zamenjali za lastni-
ške deleže v družbi,

– razred C: predstavljajo terjatve strate-
ških upnikov in posojilodajalcev, za katere
se določi poplačilo 60% v treh letih, s T+5%
realno obrestno mero,

– razred D: predstavljajo terjatve ostalih
dobaviteljev, posojilodajalcev in delavcev,
za katere se določi poplačilo 20% v enem
letu, T+5% realno obrestno mero,

– razred E: predstavlja terjatev upnika
DZS, d.d., Ljubljana, ki se poplača 60% v
treh letih, s T+5% realno obrestno mero.

Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev je sestavni del
sklepa.

Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso ude-
ležili postopka, ter proti upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove ter-
jatve prerekane, če se naknadno ugotovi-
jo.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 12. 2001

St 15/94-318 S-60845

To sodišče je s sklepom opr. št. St
15/94 z dne 27. 11. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Gidor, p.o.,
Gorenja vas – v stečaju, Gorenja vas 81,
Gorenja vas.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 12. 2001

St 63/2000 S-60846

To sodišče je s sklepom opr. št. St
63/2000 z dne 6. 12. 2001 odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnico, ki je pri
Davčnem uradu Postojna vpisana v imeni-
ku samostojnih podjetnikov kot Bife Fatur
Marija Pavla, s.p., Zagorje 122, Pivka,
začne in takoj zaključi ter po pravnomoč-
nosti sklepa odredilo izbris samostojne po-
djetnice iz vpisnika samostojnih podjetni-
kov, ki se vodi pri Davčnem uradu Postoj-
na, premoženje stečajne dolžnice, to je
solastniški delež Fatur Marije Pavle na ne-
premičninah, vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku št. 734, 809 in 855 k.o. Zagorje,
pa se prenese na Občino Pivka, brez pre-
vzema obveznosti.

Zoper sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 2001

St 82/2000 S-60847

To sodišče je s sklepom opr. št. St
82/2000 z dne 10. 12. 2001 ustavilo na-
daljnje vnovčenje razdelitvene mase in za-
ključilo stečajni postopek proti samostojne-
mu podjetniku Borisu Vebletu, s firmo Bo-
ris Veble, s.p., Factoring, Prodaja na de-
belo in drobno – v stečaju, Maribor,
Gregorčičeva ulica 27, ker bi nadaljnja
izvedba postopka povzročila nesorazmerne
stroške.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2001

St 64/2001 S-60848

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Eling, kadrovsko podjetje, d.o.o., Ma-
ribor, dne 30. 1. 2002 ob 9. uri, v sobi
330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tem sodišču, Sodna ul.
15, soba 217, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2001
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St 20/2001-6 S-60849
To sodišče je na seji senata dne 11. 12.

2001 pod opr. št. St 20/2001 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom ZRIM
inženiring, d.o.o., Novo mesto, Ljubljan-
ska cesta 26, Novo mesto, matična števil-
ka 5890543, šifra dejavnosti 51.190, se
začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
ZRIM inženiring, d.o.o., Novo mesto, Ljub-
ljanska cesta 26, Novo mesto, izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 12. 2001

St 21/2001-8 S-60850
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic:

1. Da je s sklepom opr. št. St 21/2001
z dne 10. 12. 2001 začelo postopek prisil-
ne poravnave nad dolžnikom Obrtna za-
druga Hrast, z.o.o., Novo mesto, Adami-
čeva 2, Novo mesto in njegovimi upniki.

2. Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Branko Ogorevc, univ. dipl. ekono-
mist, Trg svobode 35, Sevnica.

3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne po-
ravnave na oglasno desko, naj prijavijo svo-
je terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.

4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.

5. Člani upniškega odbora so:
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-

na,
– Krekova banka, d.d., Maribor,
– Instalacije Jožef Dulc, s.p., Škocjan,
– Parketarstvo Novak Zvone, s.p., Novo

mesto,
– Kunčič Marjetka, Milana Majcna 5, No-

vo mesto, kot delavska zaupnica.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je

bil nabit na oglasno desko sodišča dne 10.
12. 2001.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 12. 2001

St 106/93 S-60851
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:

Oprema, Mizarstvo-parketarstvo, p.o.,
Babno 3, Celje – v stečaju, se zaključi.

2. Stečajni postopek se objavi na ogla-
sni deski.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2001

St 80/2001 S-60852
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 80/2001 sklep z dne 10. 12.
2001:

1. V stečajni postopek nad dolžnikom:
Kosem Dušan, s.p., Trgovina Nova, Lat-
kova vas 12, Prebold (matična številka

5654364), se začne in takoj zaključi v skla-
du z dol. čl. 92/II, 97/IV in 99/I ZPPSL, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča v Celju.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kosem Dušan,
s.p., Trgovina Nova, Latkova vas 12, Pre-
bold (matična številka 5362934), iz pristoj-
nega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 12. 2001

St 50/2001 S-60853
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 50/2001 sklep z dne 10. 12.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: Aldo, Podjetje za trgovino in tran-
sport, d.o.o., Razgledna ulica 2, Celje
(matična številka: 5558018).

Odslej se firma glasi: Aldo, Podjetje za
trgovino in transport, d.o.o., Razgledna uli-
ca 2, Celje – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, s.p., Arja vas 1, Petrov-
če, št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-
vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo 6.
3. 2002 ob 9. uri, v sobi št. 106/I tukaj-
šnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 10. 12.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 12. 2001

St 138/2001 S-60970
To sodišče je s sklepom St 138/2001

dne 12. 12. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Institut za komunikacije in
informatiko d.o.o., Kamniška 25, Ljub-
ljana, matična številka 5498155, šifra de-
javnosti 73.102.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Vi-
do Gaberc, odvetnico 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 13. 3. 2002 ob 9.15 soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
12. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2001

St 156/2001 S-60971

To sodišče je s sklepom St 156/2001
dne 12. 12. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Vanaco d.o.o. proizvodno,
trgovsko in uvozno-izvozno podjetje,
Ljubljana, Stegne 21, matična številka:
5438322, šifra dejavnosti: 32.100.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše, odvetnik 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 13. 3. 2002 ob 9.30, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12.
12. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2001

St 18/2001-6 S-60972
To sodišče je na seji senata dne 11. 12.

2001 pod opr. št. St 18/2001 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom
Razmnoževanje Brudar Mitja, s.p., Novo
mesto, Ulica Marjana Kozine 31/a, Novo
mesto, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Razmnoževanje Brudar Mitja, s.p., Novo
mesto, Ulica Marjana Kozine 31/a, Novo
mesto izbriše iz vpisnika samostojnih pod-
jetnikov.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 12. 2001

St 27/2001 S-60973
I. Začne se stečajni postopek nad dol-

žnikom Sadles storitveno, proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o., Center 99, Čr-
na na Koroškem, matična št. 5589401,
šifra dejavnosti 02.010.
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II. Odslej se firma dolžnika glasi Sadles
storitveno proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Center 99, Črna na Koroškem – v
stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Boris Kastivnik univ. dipl. ekonomist,
Navrški vrh 3c, Ravne na Koroškem.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
13. 3. 2002 ob 9. uri v sobi št. 38 tukaj-
šnjega sodišča.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa, ali drugega
računa upnika. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico, izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihova
terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s so-
dnimi koleki v višini 2% vrednosti prijavljene
terjatve, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT).

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.

VIII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 12. 12.
2001.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 12. 2001

St 18/2001 S-60974
To sodišče na podlagi 1. odst. 101. čle-

na ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 18/2001 z dne

13. 12. 2001 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom TRON svetovanje, trgovina,
proizvodnja d.o.o. Krško, Župančičeva
9, Krško.

2. Za stečajnega upravitelja je bil imeno-
van Zdravko Groboljšek iz Sevnice, Trg svo-
bode 9.

3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu z 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.

4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

5. Narok za preizkus terjatev bo dne 27.
3. 2002 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II
tukajšnjega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 13. 12.
2001.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 12. 2001

St 78/2001 S-60975
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 78/2001 sklep z dne 13. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: An-
drej Škrjanec s.p., Trgovinske storitve,
Cesta kozjanskega odreda 97, Šentjur
(d.št.: 83789600), se začne in takoj zaklju-
či, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Andrej Škrjanec
s.p., Trgovinske storitve, Cesta kozjanske-
ga odreda 97, Šentjur (d. št.: 83789600),
iz pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2001

St 77/2001 S-60976
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 77/2001 sklep z dne 13. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Janko Grabar Janko s.p., Montaža in ser-
vis ogrevalnih naprav, Cankarjeva ul. 3,
Rimske Toplice (matična številka:
1074253), se začne in takoj zaključi, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Janko Grabar
s.p., Montaža in servis ogrevalnih naprav,
Cankarjeva ul. 3, Rimske Toplice (matična
številka: 1074253), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2001

St 58/2001 S-60977
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 58/2001 sklep z dne 13. 12.
2001:

I. Začne se stečajni postopek nad dol-
žnikom: PAV, Trgovina na debelo in dro-
bno, proizvodnja d.o.o., Cesta Simona
Blatnika 16, Velenje (matična številka:
5416124).

Odslej se firma glasi: PAV, Trgovina na
debelo in drobno, proizvodnja d.o.o., Ce-
sta Simona Blatnika 16, Velenje (matična
številka: 5416124) – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, šte-
vilka delovenga dovoljenja: L7/2000.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajenga postopka v sodni regi-
ster pri tem sodišču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica.

Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, sku-
paj z dokazili o utemeljenosti prijavljene ter-
jatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je prav-
dni postopek v teku, se v prijavi navede
sodišče, pred katerim teče postopek in oz-
načba spisa. Ločitveni upniki morajo nave-
sti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in zne-
sek, do katerega njihova terjatev ne bo krita
z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa mo-
rajo navesti v prijavi del premoženja (pred-
met), na katerega se nanaša njihov zahte-

vek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodni-
mi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.700
SIT) in največ 2000 točk (34.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne tak-
se na žiro račun 50700-840-011-3390.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. marca 2002 ob 10.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 13. 12.
2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2001

St 75/2001 S-60978

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 75/2001 sklep z dne 13. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Re-
beršek Tomaž, Montaža žlebov, s.p., Do-
lenja vas 161, Prebold (matična številka:
5604170), se začne in takoj zaključi, saj
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Reberšek To-
maž, Montaža žlebov, s.p., Dolenja vas 161,
Preboled (matična številka: 5604170), iz
pristojnega registra samostojnih podjetni-
kov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2001

St 76/2001 S-60979
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 76/2001 sklep z dne 12. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ta-
tjana Lendvaj s.p., Pekarna Medved,
Podvin pri Polzeli 5, Polzela (matična šte-
vilka: 1259415), se začne in takoj zaključi,
v skladu z dol. čl. 92/II, 97/IV in 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečaj-
no maso ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Tatjana Lendvaj
s.p., Pekarna Medved, Podvin pri Polzeli 5,
Polzela (matična številka 1259415), iz pri-
stojnega registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 12. 2001

St 73/2001 S-60980
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 73/2001 sklep z dne 12. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Vengust Miran s.p., Zidarstvo, Proseni-
ško 11/a Šentjur (matična številka:
5051757), se začne in takoj zaključi, z dol.
čl. 92/II, 97/IV in 99/I ZPPSL, saj premo-
ženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.
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2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Vengust Miran
s.p., Zidarstvo, Proseniško 11/a, Šentjur
(matična številka 5051757), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 12. 2001

St 79/2001 S-60981
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 79/2001 sklep z dne 13. 12.
2001:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Šmit Marko - Avtoprevoznik s.p., Latko-
va vas 96, Preboled (matična številka:
5485735), se začne in takoj zaključi z dol.
čl. 92/II, 97/IV in 99/I ZPPSL, saj premo-
ženja, ki bi prišlo v stečajno maso ni.

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.

3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upni-
ki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Šmit Marko - Av-
toprevoznik s.p., Latkova vas 96, Prebold
(matična številka: 5485735), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2001

St 19/2001 S-61104

To sodišče je na seji senata dne 13. 12.
2001 pod opr. št. St 19/2001 sprejelo
naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom AB In-
ženiring, lesna proizvodnja in računal-
ništvo d.o.o., Drska 5, Novo mesto, ma-
tična št. 5323282, šifra dejavnosti 74.200,
se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik AB
Inženiring, lesna proizvodnja in računalniš-
tvo d.o.o., Drska 5, Novo mesto izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 12. 2001

St 31/98 S-61106

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
31/98 dne 10. 12. 2001 ustavilo nadaljnje
vnovčevanje premoženja stečajnega dolžni-
ka Slovenijales, stanovanjska oprema
d.o.o. - v stečaju, Dunajska 22, Ljublja-
na in stečajni postopek nad dolžnikom za-
ključilo.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2001

St 7/2001 S-61107

To sodišče je s sklepom opr. št. St
7/2001, z dne 14. 12. 2001, začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Euroteh po-
djetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.,
Zagrebška 109, Ptuj.

Odslej firma glasi: Euroteh podjetje za
proizvodnjo in trgovino d.o.o., Zagrebška
109, Ptuj - v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič univ. dipl. ekon., Svetozarev-
ska 10/II, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega postop-
ka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 3.
2002, ob 8.30, v sobi 26/II, tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 14.
12. 2001.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 12. 2001

St 17/2000 S-61109
To sodišče je v stečajni zadevi opr. št. St

17/2000, nad dolžnikom Novice Vodušek
Press založništvo, tiskovna agencija,
storitve d.o.o., Slomškova 3, Ptuj - v ste-
čaju, razpisalo narok za obravnavanje osnut-
ka za glavno razdelitev za dne 6. 2. 2002,
ob 8.30, v sobi 26/II.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v sobi 20/I tega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 12. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 88/2001 IZ-17147
Na podlagi pravnomočnega sklepa o za-

varovanju Okrajnega sodišča v Brežicah,
opr. št. Z 88/2001 z dne 12. 10. 2001, je
bila v zadevi zavarovanja denarne terjatve
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska 140, Ljubljana, ki ga za-
stopa odvetnica Anja Rismal iz Ljubljane in
dolžnika Deana Šinko, Rajec 5, Jesenice
na Dolenjskem in Karmen Račič, Šolska uli-
ca 8, Brežice, v višini 81.600 EUR s pri-
padki, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije za EUR na dan iz-
plačila kredita, dne 9. 11. 2001 zarubljena
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, last dolžnikov, vsakega do 1/2, ki sta jo
pridobila na podlagi kupoprodajne pogode
z dne 7. 9. 2001, sklenjene s prodajalce-
ma Milovanović Milivojem in Frančiško, ki v
naravi predstavlja triinpolsobno stanovanje
št. 27, v 7. nadstropju, v izmeri 98,66 m2,
ki se nahaja v večstanovanjskem bloku na
naslovu Maistrova 2, Brežice, s pripadajočo
shrambo v kleti večstanovanjskega bloka,
stoječega na parc. št. 278/2 in 280/3, vse
k.o. Brežice.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 22. 11. 2001

Z 01/00378 IZ-16108
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 01/00378 z dne 15. 11. 2001, v
izvršilni zadevi upnika Karntner Sparkasse
AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunaj-
ska c. 63, Ljubljana, proti dolžniku Vajdetič
Vladimirju s.p. Lava, Kocenova ul. 4, Celje
in zastaviteljema Vajdetič Viktoriji in Jožefu,

oba stan. Kersnikova ul. 6, Celje, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v znesku
320.000 ATS v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, z ustano-
vitvijo zastavne pravice na nepremičnini, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravi-
lo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 5, v
izmeri 104,07 m2, v 1. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Celju, na Kersnikovi 6, ki
je last zastaviteljev Vajdetič Viktorije in Jože-
fa, oba Kersnikova 6, Celje, vsakega do
1/2 celote, po kupoprodajni pogodbi z dne
21. 1. 1993, aneksa št. 1 z dne 25. 10.
1993, dodatka št. 2 k kupoprodajni pogod-
bi z dne 26. 3. 1999 in aneksa št. 3 k
kupoprodajni pogodbi z dne 14. 9. 2001.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2001

Z 2001/00237 IZ-16080
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00237, ki ga je dne 6. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovnju št. 28,
ki se nahaja v petem nadstropju stanovanj-
skega bloka v Domžalah, Ljubljanska 81, v
skupni izmeri 91,26 m2, ki sestoji iz dnevne
sobe, kuhinje z jedilnico, dveh spalnic, dveh
kopalnic z WC-jem, hodnika, lože in kletne-
ga prostora, s pepovedjo odtujitve in nada-
ljne obremenitve, ki je last dolžnika in zasta-
vitelja, zastavna pravica v korist upnice SKB
Banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 11. 2001

Z 2001/00256 IZ-16109
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00256, ki ga je dne 15. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 7,
neto površine 29,05 m2, v prvi kleti (ob
pasaži) poslovne stavbe, ki stoji na parc. št.
788/1 in 788/2, k.o. Gradišče predmestje
II in sega delno pod parcelo št. 3082/2,
k.o. Ajdovščina, ki je last zastavitelja, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 11. 2001

Z 2001/00252 IZ-17149
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00252, ki ga je dne 23. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvoipolsobnem stanovanju,
kot posamezen del stavbe v stanovanjski hiši
Matije Tomca 2 v Domžalah, št. 55, ki se
nahaja v objektu, stoječem na parceli št.
3906, k.o. Domžale in je izmere 72,85 m2.
Stanovanje obsega kuhinjo, dve sobi, kopal-
nico WC, predsobo, kabinet, balkon ter klet,
kot tudi pravico souporabe skupnih prosto-
rov in pripadajočega dela funkcionalnega
zemljišča, ki je last dolžnika, zastavna pravi-
ca v korist upnika Raiffeisenbank St. Ste-
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fan-Jagerberg-Wolfsberg, reg. Gen.m.b.H.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 11. 2001

Z 2001/00036 IZ-16071
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Zdenke Gustinčič iz Nove
Gorice, pod opr. št. Sv 113/2001 z dne 8.
3. 2001 in sklepa sodišča, opr. št. Z
2001/00036 z dne 23. 3. 2001, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika Sklada
za razvoj malega gospodarstva goriške, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, do dol-
žnika Reklame Štrukelj, Stojan Štrukelj, s.p.,
Ul. bratov Hvalič 49, Nova Gorica, na pod-
lagi posojilne pogodbe št. 400-01-3/01 z
dne 7. 3. 2001, v višini 9,000.000 SIT, z
valutno klavzulo, z obrestmi po letni obre-
stni meri 2%, s končnim rokom vračila 8.
10. 2006 ter pod ostalimi pogoji in na na-
čin, kot je določeno v citirani posojilni po-
godbi in sporazumu strank, opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer stanovanja št. B3, s pripadajočim
deležem stavbnega in funkcionalnega zem-
ljišča, ki se nahaja v pritličju poslovno sta-
novanjskega objekta Sončni park v Ankara-
nu, stoječega na parc. št. 283/1, k.o. An-
karan, s površino 34,70 m2, s pripadajočo
shrambo in parkirnim prostorom št. 3, ki sta
v kletni etaži, kar je last dolžnika, na podlagi
kupne pogodbe št. SPA 542/22, z dne 10.
6. 1998, sklenjene s Splošnim gradbenim
podjetjem Koper, d.d. Koper.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Listina se izroči v hrambo upniku.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 7. 11. 2001

II I 37/97 IZ-16104
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča

opr. št. II I 37/97 z dne 20. 5. 1998, ki je
postal pravnomočen dne 4. 6. 1998 in opr.
št. In 1999/00116 z dne 15. 5. 2000, ki je
postal pravnomočen dne 9. 5. 2001, je bil
dne 15. 11. 2001 opravljen v korist upnikov
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Šmartinska
140, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica So-
nja Dolinar iz Ljubljane, Željka Preradoviča,
Žiganja vas 72, Križe in Josa Marjanice, Mla-
ka 3, Tržič, ki ju zastopa odvetnica Anka
Kozamernik iz Kranja, rubež nepremičnine,
in sicer poslovni-skladiščni prostor, v izmeri
88 m2 in podpritlični poslovni prostor v izmeri
49 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Pre-
dilniška 6, Tržič, ki je last dolžnice Majde
Perko, Senično 6, Križe, zaradi izterjave
388.405,18 DEM v tolarski protivrednosti s
pp in 5,658.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 11. 2001

Z 2001/01626 IZ-13659
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01626, ki ga je dne 16. 10. 2001

izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na:

– stanovanju oznake S 7, v izmeri
48,69 m2, v II. nadstropju objekta C, Grbi-
na, na naslovu Poklukarjeva 25, Ljubljana, s
pripadajočo shrambo oznake II.S7, v kleti
objekta in s pripadajočim solastninskim de-
ležem na skupnih delih, objektih in napra-
vah zgradbe, vključno z zemljiščem, na ka-
terem objekt stoji, oziroma kateremu služi
kot funkcionalno zemljišče, ki je last dolžni-
ce Lakota Adele, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 7. 2001, sklenjene s
prodajalcema Avsec Oliverjem in Kastelic
Avsec Martino iz Ljubljane ter na

– parkirnem mestu št. 54, v kleti pod-
zemne garaže, ki je posamezni del objekta
podzemne garaže, na naslovu Poklukarjeva
25, s pripadajočim solastninskim deležem
na skupnih delih, objektih in napravah zgrad-
be, vključno z zemljiščem, na katerem ob-
jekt stoji, oziroma kateremu služi kot funkci-
onalno zemljišče, ki je last dolžnice Lakota
Adele, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 7. 2001, sklenjene s prodajalko
Avsec Herto iz Ljubljane,

zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova 1, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 66.400 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2001

In 01/00119 IZ-15596
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z

dne 12. 6. 2001, opr. št. In 2001/00119,
je bil dne 16. 10. 2001 opravljen rubež
stanovanja št. 5, v I. nadstropju, v izmeri
61,05 m2, na naslovu Polje c. VI/20, Ljub-
ljana-Polje. Opravljeni rubež ima pomen zaz-
nambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2001

Z 2001/01323 IZ-16124
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01323 z dne 13. 11.
2001, je bil del poslovno stanovanjskega
objekta z nazivom Stanovanjsko-poslovni
objekt v Ravnikovi ulici v Ljubljani, ki v naravi
predstavlja stanovanje z oznako D-2/P, v
stolpiču D, v izmeri 58,78 m2, s parkirnim
mestom št. 2, v kletni etaži, s solastnim
deležem na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah stanovanjske hiše, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 2603/2001 z dne 26. 3. 2001, skle-
njene s prodajalcem Remex, d.o.o., Metli-
ka, Naselje Borisa Kidriča 9, z dnem 13.
11. 2001 zarubljen v korist upnice Vol-
ksbank – Ljudska banka, d.d., Miklošičeva
30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 50.486,14 EUR s pp.

Dolžniku je prepovedana nadaljnja odtu-
jitev in obremenitev navedene nepremični-
ne brez pisnega soglasja upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2001

Z 2001/01661 IZ-16125
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01661 z dne 13. 11.
2001, je bilo stanovanje v izmeri 86 m2, v 5.
nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani,

na Kotnikovi ulici 13, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, ki
stoji na parc. št. 2805 (prejšnja št. 196/1),
vpisani pri vl. št. 873, k.o. Tabor, ki je last
dolžnice Mileve Blažić, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 28. 5. 1999 in dodat-
ka k tej pogodbi z dne 22. 7. 1999, oboje
sklenjeno s prodajalcem Atijas Rankom, z
dnem 13. 11. 2001 zarubljeno v korist upni-
ka Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 7,218.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2001

Z 2001/01339 IZ-16129
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01339 z dne 13. 11.
2001, je bilo stanovanje v pritličju stanovanj-
ske stavbe na naslovu Gerbičeva 12, Ljublja-
na, v neto izmeri 37,78 m2 stanovanjske po-
vršine, s pripadajočo leseno drvarnico, v sku-
pni izmeri 39,33 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, stoječem na parc. št. 282/9,
k.o. Trnovsko predmestje, ki je last dolžnice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
466-254/91-A.V. z dne 30. 12. 1991, skle-
njene med Občino Ljubljana Vič-Rudnik kot
prodajalko in Trotovšek Domnom kot kup-
cem, na podlagi dodatka h kupoprodajni po-
godbi št. 466-254/91-A.V. z dne 30. 12.
1991, sklenjenim dne 27. 9. 1999 med Me-
stno občino Ljubljana in dolžnico ter na pod-
lagi notarskega zapisa sporazuma o določitvi
deležev na skupnem premoženju izvenzakon-
skih partnerjev in darilni pogodbi, sklenje-
nem med Trotovšek Domnom in dolžnico, z
dnem 13. 11. 2001 zarubljeno v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg repu-
blike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 7,600.000 SIT s pp.

Dolžnici je prepovedana nadaljnja odtuji-
tev in obremenitev navedene nepremičnine
brez pisnega soglasja upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2001

Z 2001/01884 IZ-17150
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01884 z dne 22. 11.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. 6, v
skupni izmeri 68,78 m2, v drugem nadstro-
pju stanovanjske stavbe na naslovu Tomaži-
čeva 32, Ljubljana, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču, na katerem stavba
stoji in funkcionalnem zemljišču ter skupnih
delih, objektih in napravah, ki stoji na parc.
št. 1634/5, vpisani pri vl. št. 1515, k.o. Vič,
ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 10. 2001, sklenjene z
Bojanom Danevom, z dnem 22. 11. 2001
zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve do:

– dolžnice Nataše Kos v višini
4,000.000 SIT s pp in

– dolžnika Benjamina Copota v višini
1,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2001
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Z 2001/01839 IZ-17151
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01839 z dne 22. 11.
2001, sta bila:

– poslovni prostor št. 13, v pritličju ob-
jekta na naslovu Cesta Ljubljanske brigade
23 v Ljubljani, v skupni izmeri 32 m2, stoje-
čega na parc. št. 440/24, k.o. Dravlje, ki je
last zastaviteljice Sever Nevenke, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 787/93 z dne
16. 11. 1993 in pripadajočih aneksov ter

– poslovni prostor št. 12, v pritličju objek-
ta na naslovu Cesta Ljubljanske brigade 23 v
Ljubljani, v skupni izmeri 27,80 m2, stoječe-
ga na parc. št. 440/24, k.o. Dravlje, ki je
last zastaviteljice Komes Marte, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 879/93 z dne
16. 11. 1993 in pripadajočih aneksov,

s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obre-
menitve, z dnem 22. 11. 2001 zarubljena v
korist upnice SKB banke, d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2001

Z 2001/00763 IZ-17152
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00763 z dne 21. 11.
2001, je bil poslovni prostor št. 5, v skupni
izmeri 53,17 m2 neto oziroma 57 m2 bruto
površine, ki se nahaja v pritličju poslovno
trgovskega centra na naslovu Cesta 24. ju-
nija 23 v Ljubljani, ki je last podjetja S.Par,
trgovina, turizem, d.o.o., Ljubljana, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 16/5 00 z
dne 29. 12. 2000, ki je bila sklenjena med
Union – Consult, d.o.o., Ljubljana, kot pro-
dajalcem ter podjetjem S.Par., d.o.o., Ljub-
ljana, kot kupcem, z dnem 21. 11. 2001
zarubljen v korist upnice Krekove banke,
d.d., Maribor, Slomškov trg 18, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2001

Z 2001/01689 IZ-17153
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01689 z dne 22. 11.
2001, je bilo dvosobno stanovanje št. 20, v
III. nadstropju hiše v Ljubljani, Vožarski pot
10, ki obsega dve sobi, kuhinjo, shrambo,
kopalnico, WC, predsobo, klet, vse v izmeri
54,95 m2, s solastninskim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
stanovanjske hiše ter na funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnika, na podlagi po-
godbe o dosmrtnem preživljanju z dne 1. 2.
1999, sklenjene s preživljancem Štefanom
Silvestrom, Vožarski pot 10, Ljubljana, z
dnem 22. 11. 2001 zarubljeno v korist upni-
ce Factor banke, d.d., Železna c. 16, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 3,030.300 SIT s pp.

Dolžniku je prepovedana nadaljnja odtu-
jitev in obremenitev navedene nepremični-
ne brez pisnega soglasja upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2001

Z 2001/01650 IZ-17155
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01650, ki ga je dne 21. 11. 2001

izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v izme-
ri 178,40 m2, ki se nahaja v pritlični, kletni
in nadstropni etaži objekta na naslovu Ko-
lodvorska 12 v Ljubljani, vpisanem na parc.
št. 121/1, 121/2, 121/7, 121/8, 121/9,
198/3, 200, 202/1, 202/2, 202/3 in
536/11, k.o. Tabor, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22.
10. 1999, sklenjene s prodajalko Mladin-
sko knjigo Birooprema, d.d., Dunajska 121,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska . 63, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 1,250.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2001

In 01/01057 IZ-17163
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 16. 11. 1998, opr. št. In
98/00673, je bil opravljen v korist upnice
Metalke stanovanjske storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Kersnikova 3, zoper dolžnika Hrže-
njak Štefana, Puhova 9, Ljubljana, zaradi
izterjave 10.845 SIT s pp, rubež enosobne-
ga stanovanja št. 24, na naslovu Puhova 9,
Ljubljana, ki je last dolžnika.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 27. 9. 2001, opr. št. In 01/01057, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 98/00673, na predlog iste
upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2001

In 01/00430 IZ-17164
V izvršilni zadevi upnice Krekove zavaro-

valnice, d.d., Ljubljana, Ciril Metodov trg 1,
Ljubljana, zoper dolžnico Kamber Senadijo,
Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi izterjave
1,377.488,50 SIT s pp, je bil na podlagi
sklepa o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne
15. 12. 2000, opr. št. In 00/00463, dne
22. 5. 2001 opravljen v korist upnice Sta-
novanjske zadruge Emona, z.o.o., Letališka
5, Ljubljana, rubež sobe št. 419, v IV. nad-
stropju, vhod na Zakotnikovi 1, Ljubljana, v
izmeri 9 m2, last dolžnice.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 27. 9. 2001, opr. št. In 01/00430, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 00/00463, na predlog Sta-
novanjske zadruge Emona, z.o.o., Letališka
5, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2001

In 01/00109 IZ-17165
V izvršilni zadevi upnice Stanovanjske za-

druge Emona, z.o.o., Letališka 5, Ljubljana,
zoper dolžnico Kamber Senadijo, Zakotni-
kova 1, Ljubljana, zaradi izterjave
43.695,60 SIT s pp, je bil na podlagi skle-
pa o izvršbi tukajšnjega sodišča z dne
15. 12. 2000, opr. št. In 00/00463, oprav-
ljen v korist upnice rubež sobe št. 419, v IV.
nadstropju, vhod na Zakotnikovi 1, Ljublja-
na, v izmeri 9 m2, last dolžnice.

Opravljen rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z

dne 27. 9. 2001, opr. št. In 01/00109, ki
se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 00/00463, na predlog iste
upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2001

Z 2001/01685 IZ-17228
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01685 z dne 23. 11.
2001, je bilo stanovanje št. 5, na naslovu
Vlahovičeva 20, Ljubljana, v izmeri
68,20 m2, ki se nahaja v soseski Štepanj-
sko naselje, zgrajeno na parc. št. 202, 205,
206 in 222 do 230, vse k.o. Štepanja vas,
s pripadajočo shrambo v kleti ter pravico
souporabe skupnih delov stavbe, ki je last
dolžnice ter poroka in plačnika na podlagi
prodajne pogodbe št.  95-19/90 z dne
10. 12. 1990 in aneksa k tej pogodbi z dne
7. 2. 1991, sklenjenih med prodajalko Slu-
žbo družbenega knjigovodstva v Republiki
Sloveniji in porokom in plačnikom kot kup-
cem ter aneksa k predmetni pogodbi z dne
27. 3. 1992, sklenjenega med prodajalko
Službo družbenega knjigovodstva v Repu-
bliki Sloveniji ter dolžnico in porokom in
plačnikom kot kupcema, z dnem 23. 11.
2001 zarubljeno v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt, d.d., Ljubljana, Šmartin-
ska 140, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.715 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2001

Z 2001/01837 IZ-17229
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01837 z dne 27. 11.
2001, je bilo stanovanje št. 1, v pritličju
stanovanjskega objekta Krimska 15, Ljub-
ljana, vpisanega na parc. št. 362/7, vl. št.
317, k.o. Trnovsko predmestje, v neto izme-
ri 31,05 m2, stanovanjske površine, s pripa-
dajočo kletjo, vse v skupni izmeri 35,19 m2,
ki obsega sobo 16,45 m2, kuhinjo 9,45 m2,
kopalnico 2,45 m2, predsobo 2,70 m2 in
klet 4,14 m2, s pravico souporabe skupnih
prostorov, delov in naprav, ki je last zastavi-
teljice, na podlagi pravnomočnega sklepa o
dedovanju Okrajnega sodišča iz Ljubljane,
opr. št. III D 322/96 z dne 10. 2. 1997, po
pokojni Mariji Primožič, umrli dne 11. 1.
1996 in na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 466-580/91-A.V., sklenjene dne 11. 2.
1992 med prodajalko Občino Ljubljana
Vič-Rudnik in kupovalko Marijo Primožič, z
dnem 27. 11. 2001 zarubljeno v korist upni-
ka Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Eber-
ndorf, Bahnstrasse 22, Avstrija, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 280.000 ATS
s pp.

Zastaviteljici je prepovedana nadaljnja
odtujitev in obremenitev navedene nepre-
mičnine brez pisnega soglasja upnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2001

Z 2001/00538 IZ-13621
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
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notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 432/01 z dne 12. 6. 2001, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00538
z dne 12. 01. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega stanovanje št. 1, v pritličju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Koroška c. 212, v
izmeri 48,76 m2, zgrajeno na parc. št. 71/3,
k.o. Kamnica, ki je do celote v lasti dolžnice
in zastaviteljice Vesne Zelenko, na podlagi
prodajne pogodbe št. 476/94 z dne 20. 9.
1994 in aneksa k tej pogodbi z dne 11. 11.
1998, v korist upnika Raiffeisenbank Voit-
sberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, v višini 100.000 ATS s
pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2001

Z 2001/00706 IZ-16079
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 757/01 z dne 7. 8. 2001, s sklepom
o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00706 z
dne 5. 11. 2001, odredilo rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in ob-
sega stanovanje št. 13, v II. nadstropju v
izmeri 114,55 m2, od tega s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 3 m2, na naslovu
Mladinska ul. 2 v Mariboru, stoječe na parc.
št. 886, k.o. Maribor Grad, ki je v lasti dol-
žnika in zastavitelja Gorana Blagajca do ce-
lote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 6. 2001, v korist upnika Raiffeisen-
bank, Eberndorf, reg. Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem na naslo-
vu Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Avstri-
ja, v višini 350.000 ATS s pp., v tolarski
protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 2001

Z 2001/00748 IZ-16110
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 752/01 z dne 3. 9. 2001, s sklepom
o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00748 z
dne 13. 11. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
trisobnega stanovanja št. 17, v VI. nadstro-
pju večstanovanjske hiše v Mariboru, Koro-
ška c. 122, v skupni izmeri 85,92 m2, ki je
last dolžnikov-zastaviteljev Simona in Mate-
je Korber, vsakega do 1/2 celote, na pod-
lagi posadne listine z dne 3. 4. 2001, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Raiffei-
senbank Leibnitz, reg. Gen.m.b.H., Ba-
hnhofstrasse 2, Lipnica, Avstrija, v višini
280.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2001

Z 2001/00754 IZ-16111
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 901/2001 z dne 7. 9. 2001, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00754
z dne 13. 11. 2001, odredilo rubež nepre-

mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
enosobnega stanovanja z oznako S2.3.01,
v izmeri 41,56 m2, v 3. nadstropju s pripa-
dajočo kletno shrambo, z oznako 36, v
izmeri 2,94 m2 v drugi podzemni kletni etaži
ter parkirnim mestom z oznako GO41, v
prvi podzemni kletni etaži, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih, napra-
vah objekta in na zemljišču, na katerem ob-
jekt stoji ter funkcionalnem zemljišču stano-
vanjsko poslovnega objekta Betnavska 3 v
Mariboru, ki stoji na območju med ulicami
Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu
in Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na parc.
št. 837, 836, 835, 832, 822/2, 825/2,
824/2 in 827/2, vse k.o. Tabor, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be št. 192 z dne 22. 8. 2001, v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
9,235.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2001

Z 2001/00836 IZ-16112
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. 1021/2001 z dne 10. 10. 2001, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2001/00836
z dne 13. 11. 2001, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
enosobnega stanovanja z oznako S2.2.01,
v izmeri 41,56 m2, v 2. nadstropju s pripa-
dajočo kletno shrambo z oznako 29, v izmeri
3,98 m2, v drugi podzemni kletni etaži s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih, napravah objekta in na zemljišču, na
katerem objekt stoji ter funkcionalnem zem-
ljišču stanovanjsko poslovnega objekta Bet-
navska 3 v Mariboru, ki stoji na območju
med ulicami Gorkega na zahodu, Betnav-
ske na vzhodu in Žolgarjeve na jugu, zgraje-
nega na parc. št. 837, 836, 835, 832,
822/2, 825/2, 824/2 in 827/2, vse k.o.
Tabor, ki je last dolžnika zastavitelja, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št. 196 z dne
20. 9. 2001, v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Mari-
bor, v višini 8,560.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2001

Z 2001/00835 IZ-16113
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 1005/2001 z dne 5. 10. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00835 z dne 13. 11. 2001, odredi-
lo rubež nepremičnin, ki niso vpisane v zem-
ljiško knjigo:

– poslovnega prostora št. 1, v izmeri
16,25 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanj-
sko-poslovnega objekta v Mariboru, Židov-
ska 14, zgrajenega na parc. št. 1959/1,
k.o. Maribor-grad, ki je last dolžnika-zasta-
vitelja, na osnovi soinvestitorske pogodbe o
sofinanciranju prenove in rekonstrukcije po-
slovnega prostora št. 5-2/11-Ž14 z dne 31.
8. 1999 in njenega I. dodatka z dne 29. 6.
1992,

– stanovanja št. 13, v izmeri 62 m2, ki se
nahaja v IV. nadstropju stanovanjske hiše v
Mariboru, Ul. bratov Greifov 6, ki je last
dolžnika-zastavitelja na osnovi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 156/298/93 z dne 15. 4.
1993 in njenega aneksa z dne 21. 9. 2000,

– stanovanja št. 5, v izmeri 64,35 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Ma-
riboru, Goriška 11, zgrajene na parc. št.
0178/000, k.o. Spodnje Radvanje, ki je
last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
9040-752/93 z dne 21. 10. 1993 in nje-
nega dodatka z dne 26. 3. 2001,

v zavarovanje denarne terjatve upnice No-
ve kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigher-
ja 4, Maribor, v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2001

Z 2001/00586 IZ-16114
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV
936/01 z dne 4. 6. 2001, s sklepom o
zavarovanju, opr. št. Z 2001/00586 z dne
25. 9. 2001, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, enosobne-
ga stanovanja št. E-414, v izmeri 34,82 m2,
ki se nahaja v IV. etaži lamele E Poslov-
no-stanovanjskega objekta v soseski Drav-
ske terase v Mariboru (Koroška, Lavričeva,
Strma ulica), stoječa na zemljišču parc. št.
1978, 1979, 1983/1, 1983/3, 1984 in
1982/4, vse k.o. Koroška vrata, s pripada-
jočo shrambo št. E-414, v kleti objekta, v
lasti dolžnice in zastavitelja, vsakega do 1/2,
ki sta jo pridobila v last na podlagi prodajne
pogodbe št. 196/2001, katero sta dne 16.
5. 2001 sklenila s prodajalcem, Družbo
Granit d.d. Slovenska Bistrica, Titova 87,
Slovenska Bistrica, v zavarovanje denarne
terjatve upnice Banke Celje d.d., Glavna
podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana,
v višini 3,622.474 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2001

Z 2001/00792 IZ-16115
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 601/2001 z dne 10. 7. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00792 z dne 13. 11. 2001, odredi-
lo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo, stanovanja št. 22, v izmeri
54,55 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju
stanovanjske hiše v Mariboru, Borova vas
št. 3, stoječe na parc. št. 2345, pripisani
pri vl. št. 1615, k.o. Spodnje Radvanje, ki
je last zastaviteljice, na osnovi prodajne po-
godbe z dne 30. 3. 2001, v zavarovanje
denarne terjatve upnice Nove kreditne ban-
ke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
v višini 14,149.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2001

Z 2001/00883 IZ-16120
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 105-106 / 21. 12. 2001 / Stran 8163

neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 1043/01 z dne 16. 10. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00883 z dne 13. 11. 2001, odredi-
lo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiško knjigo in obsega trisobno stanovanje z
ozanko S3.M.05, v izmri 85,33 m2 v V.
nadstropju s pripadajočo kletno shrambo z
oznako št. 88, v izmeri 2,85 m2 in z oznako
št. 89, v izmeri 2,85 m2, v prvi podzemni
kletni etaži, s solastninsko pravico na sku-
pnih prostorih, delih in napravah objekta in
na zemljišču, na katerem objekt stoji ter
funkcionalnem zemljišču stanovanjsko-po-
slovnega objekta Betnava 3 v Mariboru, na
območju med ulicami Gorkega na zahodu,
Betnavske na vzhodu in Žolgarjeve na jugu,
na zemljišču parc. št. 837, 836, 835, 832,
832/2, 825/2, 824/2 in 827/2, vse k.o.
Maribor-Tabor, ki je last dolžnice Vide Dr-
žečnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 50 z dne 15. 12. 1999, v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kra-
igherja 4, Maribor, v višini 10,230.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2001

In 99/00122 IZ-17161
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Mariboru, opr. št. In 99/00122 z
dne 24. 5. 1999, je bila v izvršilni zadevi
upnice Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Me-
todov trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetni-
ška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj
iz Ljubljane, proti dolžnikoma Željku Caj-
nku, stan. Kardeljeva c. 94, Maribor in Maj-
di Cajnko, stan. Kardeljeva c. 69, Maribor,
zaradi izterjave 2,844.732,70 SIT s pp.,
sedaj 2,953.167,60 SIT s pp, na naroku
zarubljena nepremičnina solastni delež dol-
žnika Željka Cajnka, in sicer do 1/2 na ne-
premičnini - stanovanju na naslovu Karde-
ljeva 94 v Mariboru, ki se nahaja v mansar-
di, v izmeri 55,70 m2, s shrambo v kleti,
poslovno stanovanjskega objekta, ki stoji
na zemljišču parc. št. 536/1, vpisanem v
z.k. vložku 570, k.o. Sp. Radvanje, ki jo je
dolžnik Željko Cajnko pridobil na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 19. 3.
1997 med družbo Slocan d.o.o. kot proda-
jalcem in dolžnikom kot kupcem, v korist
upnice Krekove zavarovalnice d.d., Ciril Me-
todov trg 1, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 11. 2001

Z 2001/00328 IZ-17167
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, št. SV
432/01 z dne 29. 3. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00328 z dne 14. 11. 2001, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo - dvoinpolsobnega stanovanja št.
19, v izmeri 66,68 m2, v IV. nadstropju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Ul. bratov
Greif 63, stoječe na parc. št. 1170/1, k.o.
Pobrežje, s pripadajočo kletno shrambo in
sorazmernim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, objektih, napravah in funkci-

onalnem zemljišču hiše, last dolžnikov Izto-
ka Gerliča in Christiane Rozman, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 16. 3. 2001, skle-
njene s prodajalko Nado Orozel, v zavaro-
vanje denarne terjatve upnika Karntner Spar-
kasse AG Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska c. 63, Ljubljana, v višini 396.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2001

Z 2001/00764 IZ-17168
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, št. SV
1462/01 z dne 31. 8. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00764 z dne 14. 11. 2001, opravilo
rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemlji-
ško knjigo:

– dvoinpolsobnega stanovanja št. 2 v
izmeri 60,45 m2, v pritličju večstanovanj-
skega bloka v Mariboru, Borštnikova ul.
128, last zastavitelja Miroslava Rutnika, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 8.
1994, sklenjene s prodajalko Eriko Miche-
litsch Lakoše in

– trisobnega stanovanja št. 201/VI, v
izmeri 78,82 m2, ki se nahaja v objektu J -
Trg Dušana Kvedra 13 v Mariboru, last za-
staviteljice Rozalije Senjor, na podlagi me-
njalne pogodbe št. SV 142/98 z dne 11. 3.
1998, sklenjene s pogodbenima strankama
Feliksom in Helgo Horvat, v zavarovanje de-
narne terjatve upnika Karntner Sparkasse
AG Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunaj-
ska c. 63, Ljubljana, v višini 5,000.000 ATS
s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2001

In 2000/00317 IZ-17169
In 2001/00399

Na podlagi sklepov Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 2000/00317 z dne 3.
10. 2001 in sklepa opr. št. In 2001/00399
z dne 5. 11. 2001, je bila nepremičnina,
dvosobno stanovanje št. 22, v mansardi več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Trg Borisa
Kidriča 8, v izmeri 59,98 m2, ki je last dol-
žnice do celote, dne 13. 11. 2001 na naro-
ku zarubljena v korist upnika, zaradi izterja-
ve denarnih terjatev, in sicer v zadevi opr.
št. In 2000/00317, v znesku 117.694 SIT,
s pripadki in v izvršilni zadevi opr. št. In
2001/00399, v znesku 128.069 SIT s pri-
padki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 2001

Z 97/2001 IZ-17206
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 97/2001-3, ki ga je dne 29. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na stanovanju, last zastav-
nega dolžnika, kot posameznemu delu stav-
be, ki se nahaja v stanovanjski hiši v Murski
Soboti, Vrtna ulica 6, ki stoji na parc. št.
1024, vpisani v vl. št. 2670, k.o. Murska
Sobota in je izmere 123,37 m2. Stanova-
nje, ki je last zastavnega dolžnika na podla-
gi kupoprodajne pogodbe o prodaji stano-
vanja, sklenjeni dne 12. 2. 1992, s proda-

jalko Občino Murska Sobota, obsega kuhi-
njo, tri sobe, predsobo, shrambo, kopalni-
co, balkon s teraso ter druge prostore, s
pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah ter funkci-
onalnem zemljišču, ki služi lastniku posa-
meznega stanovanja, zastavna pravica v ko-
rist upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Jager-
berg-Wolfsberg, reg. Gen. m. b. H., Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.000 EUR v tolarski protivrednosti v zne-
sku 17,592.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 11. 2001

Z 100/2001 IZ-17172
Na podlagi sklepa opr. št. Z 100/2001,

ki ga je dne 26. 10. 2001 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na stanovanju v standardni izvedbi, z ozna-
ko N-8-3 SK, v skupni izmeri 112,20 m2, v
I. nadstropju stanovanjskega objekta, stoje-
čega na parc. št. 40/2, k.o. Kromberk, na
naslovu Vinka Vodopivca 119, ki ga je dol-
žnik Seven, Storitve in trgovina d.o.o., So-
čebranova 1, Solkan, pridobil na podlagi
prodajne pogodbe z dne 25. 9. 2001, over-
jene pri notarki Zdenki Gustinčič z dne
27. 9. 2001 pod Ov 2665/2001, od pro-
dajalca Projekt d.d. Nova Gorica, ki je last
dolžnika, zastavna pravica v korist upnice
Banke Vipa d.d., Erjavčeva 2, Nova Gorica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
113.000 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 11. 2001

In 2000/00060 IZ-17148
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča In

2001/00060-4 z dne 28. 5. 2001, se opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo - poslovnega prostora, označenega s
št. A4d, ki se nahaja v pritličju objekta A, v
kompleksu trgovsko poslovnega centra kare-
ja Stuag, ureditvenega načrta centralnega de-
la Bršljin v Novem mestu, po projektu predvi-
dene uporabne površine 31,92 m2, s pripa-
dajočim deležem funkcionalnega zemljišča,
deležem na skupnih prostorih, delih in napra-
vah, ki služijo objektu kot celoti in ki stoji na
parc. št. 293/1, k.o. Novo mesto, ki je last
dolžnice in zastaviteljice Justine Zore, Šmihel
33, Novo mesto, zaradi izterjave upnikove ter-
jatve v znesku 1,915.300 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 11. 2001

Z 45/2001 IZ-17159
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 Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 330/01 z dne 12. 3.
2001, v izvršilni zadevi predlagateljev upni-
ka Karntner Sparkassen AG, Celovec, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, ki ga zastopa Andrej Svetlin, št. osebne
izkaznice 56225-Domžale in dolžnikov, ki
sta hkrati zastavitelja Frančiška in Božidar
Rožman, v postopku za zavarovanje denar-
ne terjatve z zastavno pravico na premičnih
stvareh, na podlagi sporazuma strank, dne
26. 3. 2001 sklenilo:
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na podlagi navedenega neposredno iz-
vršljivega notarskega zapisa se za zavaro-
vanje denarne terjatve upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska 63, Ljubljana, do dolžni-
kov Frančiške Rožman, roj. 17. 2. 1966
in Božidara Rožmana, roj. 5. 11. 1965,
oba stanujoča Čučkova ul. 7, Kidričevo, v
višini 232.000 ATS s pp, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slo-
venije s pp, po kreditni pogodbi št.
1511/0003405-00 z dne 8. 3. 2001,
dovoli in odreja popis nepremičnin v ko-
rist upnika, ki so last dolžnikov Frančiške
in Božidara Rožmana, in sicer stanovanje
št. 4 na naslovu Dravinjski vrh 1, Videm
pri Ptuju, v izmeri 63,40 m2, ki se nahaja
v I. nadstropju in stoji na parceli št. 409/2,
pripisani vl. št. 78, k.o. Dravinjski vrh,
katerega lastnika sta dolžnika na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Lidijo in Mirkom Rihtarič, kot prodajalce-
ma in dolžnikoma kot kupcem z dne 28.
2. 2001.

S popisom pridobi upnik zastavno pravi-
co na navedenih nepremičninah. Popis za-
stavljenih nepremičnin opravi Okrajno sodi-
šče na Ptuju.

Zapisnik o popisu se razglasi tudi na so-
dni deski sodišča.

Na originalu listine o pridobitvi nepre-
mičnin, ki so predmet hipoteke v tem po-
stopku se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank. Li-
stina se izroči upniku do poplačila celotne
terjatve.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 3. 2001

Z 2001/00139 IZ-16085
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00139, ki ga je dne 6. 11. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu,
je bila ustanovljena na stanovanju št. 0, v
stanovanjski hiši Čečovje 8c, Ravne na Ko-
roškem, stoječi na parc. št. 646, pripisani
pri vl. št. 228, k.o. Ravne, v pritličju, v
skupni izmeri 74,58 m2 in ki obsega kuhi-
njo v izmeri 10,71 m2, sobo v izmeri 14,62
m2, sobo v izmeri 13,14 m2, sobo v izmeri
12,59 m2, hodnik v izmeri 5,60 m2, WC v
izmeri 1,40 m2, kopalnico v izmeri 4,93
m2, shrambo v izmeri 0,98 m2, balkon v
izmeri 4,21 m2 in klet v izmeri 6,40 m2, ki
je last dolžnika in zastavitelja Franja Vrhov-
nika, rojenega 21. 6. 1962, stanujočega
Čečovje 8c, Ravne na Koroškem, do celo-
te, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 346/91 z dne 21.
10. 1993, sklenjene med prodajalcem Sta-
novanjskim podjetjem, d.o.o., Ravne na
Koroškem, Prežihova 7 in kupcem, dolžni-
kom in zastaviteljem Franjom Vrhovnikom,
Čečovje 8c, Ravne na Koroškem, zastav-
na pravica v korist upnika Raiffeisenbank
Eberdorf, r.z.o.j., Dobrla vas, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
350.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 11. 2001

In 59/99 IZ-16105
Okrajno sodišče v Trebnjem je v izvršilni

zadevi upnika Renata Verliča, Golniška 22,

Kranj, ki ga zastopa odv. Darja Roblek iz
Kranja, zoper dolžnika Antona Šmejica, Braj-
nikova 20, Ljubljana, ki ga zastopa začasni
zastopnik odv. Janez Žura iz Trebnjega, za-
radi izterjave 2,296.594,11 SIT, na naroku
dne 24. 10. 2001 na osnovi 211. člena
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:

na osnovi pravnomočnega sklepa o do-
volitvi izvršbe opr. št. In 59/98 z dne 17.
1. 2000 se opravi rubež nepremičnine,
enosobnega stanovanja št. 1, v izmeri
41,38 m2, v A etaži, s pripadajočim klet-
nim prostorom v stanovanjski hiši v Treb-
njem, Cankarjeve brigade 23, stoječi na
parc. št. 150/14, vl. št. 504, k.o. Treb-
nje, ki je last dolžnika Šmejic Antona (roj.
19. 2. 1947) na osnovi kupoprodajne po-
godbe št. 251-3946/93 - DU z dne 12. 8.
1993.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe, ki
se razglasi tudi na sodni deski sodišča.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 15. 11. 2001

Z 54/2001 IZ-13578
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Raiffeisenbank Eberndorf r.z.z.o.j.,
9141 Eberndorf, Bahnstrasse 1, Avstrija,
do dolžnikov Dževada in Suzane Hasič,
Remšnik 69, Podvelka, sedaj Jenkova 19,
Velenje, je bila po sklepu naslovnega sodi-
šča, opr. št. Z 54/2001 z dne 11. 7. 2001,
za zavarovanje denarne terjatve upnice do
dolžnikov v višini 540.000 ATS v SIT proti-
vrednosti s pripadki, v korist upnice usta-
novljena zastavna pravica na štirisobnem
stanovanju št. 05, v 1. nadstropju stano-
vanjske hiše Topolšica 85d (stanovanjska
hiša stoji na parc. št. 862/8, vl. št. 455,
k.o. Topolšica), v skupni izmeri 81,07 m2,
katerega lastnika sta na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 7. 5. 2001, sklenjene
med prodajalcem Ivanom in Mojco Dvornik
ter kupcema Dževadom in Suzano Hasič, v
zvezi s kupoprodajno pogodbo o prodaji
stanovanja št. 168/91 z dne 15. 1. 1992
dolžnika Dževad in Suzana Hasič, vsak do
ene polovice.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 9. 2001

Amortizacije

N 49/2001 AM-17200
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je na pre-

dlog predlagateljice, Barbare Paulič, Rožna
ulica 40, Šenčur, kot upravičenke pravic iz
zavarovalne police življenjskega zavarova-
nja, uveden postopek za amortizacijo zava-
rovalne police, ki se glasi na ime Martina
Pauliča, roj. 10. 10. 1963, stanujočega Ki-
dričeva 26, Kranj, št. 4206149 in jo je izda-
la Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Ob-
močna enota Kranj.

Sodišče poziva tistega, ki ima zavaroval-
no polico, naj jo v roku 60 dni po objavi
tega oglasa pokaže sodišču, ker bo sicer
po preteku tega roka zavarovalno polico raz-
veljavilo.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 11. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I P 1023/2000 SR-4336
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Zidar, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana (spor
se nanaša na OE Ljubljana, Verovškova
60/b, Ljubljana), ki jo zastopa Zlatko Lipej,
odvetnik v Medvodah, zoper toženo stranko
Igorja Cundra, Skopska ulica 1, Ljubljana,
zaradi plačila 1,612.720 SIT s pp, dne
11. 4. 2001 sklenilo:

toženi stranki Igorju Cundru, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Dušan Kecman, Slovenska cesta 56,
Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v po-
stopku zaradi plačila 1,612.720 SIT s pp.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2001

I 2000/16759 SR-17182
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Maji Zabukovec-Groznik, v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Alenka Šušteršič iz Ljubljane, zoper dolžni-
ka Smlatić Samirja, Polje cesta IV/10, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 214.216 SIT, dne
26. 10. 200 sklenilo:

dolžniku Smlatić Samirju se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku po-
stavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nica Čulap Vlasta, Vurnikova 2, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2001

In 2000/00125 SR-17186
Okrajno sodišče v Novem mestu je v

izvršilni zadevi opr. št. In 2000/00125,
upnika Andreja Grzetiča, Stara Loka 70,
Škofja Loka, zoper dolžnika Franca Kosca,
nazadnje stanujočega Pod rebrom 6, Bo-
hinjska Bistrica, sedaj neznanega bivališča,
zaradi izterjave 4,000.000 SIT s pp, na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dol-
žniku zaradi nemožnosti vročitve sodnih pi-
sanj postavilo začasnega zastopnika, odvet-
nika Antona Šporarja iz Novega mesta, Glav-
ni trg 14/I.

Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler
se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 11. 2001
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Oklici dedičem

D- 240/2001 OD-17198
Petrina Stjepan, po poklicu kmetova-

lec, iz Orljakovega 21, Kamenje, RH, je
dne 18. 10. 1945 umrl in ni zapustil opo-
roke.

Do dediščine imajo pravico vsi neznani
in neznanokje bivajoči dediči zapustnika.

Ker sodišču ni znano njihovo prebivali-
šče, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Dedičem je postavljen za skrbnika Alojz
Poljšak, odvetnik iz Črnomlja, Ul. Staneta
Rozmana št. 8.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podla-
gi izjave postavljenega skrbnika in na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 11. 2001

D 201/2001 OD-17199
Radovinac Nikola, po poklicu upokoje-

nec, iz Krašnjega vrha 17, je dne 11. 6.
2001 umrl in ni zapustil oporoke.

Do dediščine imata pravico zapustniko-
va nečaka Sonio Badovinac in Niko Badovi-
nac, živeča na neznanih naslovih v Kanadi.

Ker sodišču ni znano njuno prebivali-
šče, naj se priglasita sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Dedičema je postavljen za skrbnika Dra-
go Vlah, odvetnik iz Metlike, Trg svobode
1.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podla-
gi izjave postavljenega skrbnika in na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 11. 2001

D 358/94 OD-11789
V zapuščinski zadevi po pok. Ani Jer-

man, roj. 13. 7. 1912, drž. SFRJ, umrli
30. 5. 1980, nazadnje stanujoči Mengeš,
Glavni trg 13, vabimo s tem oklicem vse
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj priglasijo svoj zahtevek sodišču
v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče
nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo
zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 7. 2001

D 165/2001 OD-15638
Furlan Ivana, roj. Furlanič, iz Srednje

Škofije 67, je dne 1. 1. 1960 umrla in ni
zapustila poroke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podla-
gi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznane dediče začasno zastopa skr-
bnica za poseben primer Cvetka Birsa,
Ivančičeva 19, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 10. 2001

D 139/2001 OD-15639
Primožič Albino od Andrea, iz Trsta, Val-

le 13, S. Dorligo della, je dne 8. 10. 1984
umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznane dediče začasno zastopa skr-
bnica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivan-
čičeva 19, Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 10. 2001

D 282/95 OD-44
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski

postopek po pok. Ulcigrai Giovanniju, sinu
Pietra in Marie, roj. 14. 10. 1887 v Izoli,
nazadnje stanujoči v Izoli, Kosovelova ulica
št. 22 in umrlem dne 14. 10. 1973 v Izoli,
Kosovelova ul. 22.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapu-
stnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne
zap. dediče, da se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po prete-
ku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi znanih podatkov
v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 12. 2000

Oklici pogrešanih

N 37/2001 PO-17203
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi pre-
dlagateljice Lidvine Jurjevič, Parecag
113/a, Sečovlje, ki jo zastopa odv. Janez
Starman iz Kopra, zoper nasprotno udele-
ženko Antonijo Grižon, zadnje znano prebi-
vališče Malija 55, Izola, ki jo zastopa skrbni-
ca za poseben primer Rozana Špeh, zaradi
predloga razglasitve pogrešane za mrtvo,
na naroku dne 9. 11. 2001 sklenilo:

začne se postopek razglasitve za mrtvo
pogrešane Antonije Grižon, zadnje znano
prebivališče Malija 55, Izola.

Poziva se pogrešano, da se oglasi, ka-
kor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti
pogrešane, da to sporočijo naslovnemu so-
dišču v roku treh mesecev po objavi tega
oglasa, ker bo sicer po poteku tega roka
pogrešana razglašena za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 11. 2001

N 4/2001 PO-16136
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku ne-

pravdni postopek razglasitve pogrešanega
Stupan Ludvika, roj. 19. 8. 1926, nazadnje
stan. Fala 21, Selnica ob Dravi, za mrtvega.

Pogrešanega Stupan Ludvika so nazad-
nje videli živega kot nemškega vojaka ko-
nec leta 1944 oziroma v začetku leta 1945,
nakar se je za jim izgubila vsaka sled, pa
tudi vse poizvedbe so bile neuspešne.

Kolikor se pogrešani v roku treh mese-
cev po objavi tega oklica ne bo javil ali ne

bo v navedenem roku kdorkoli karkoli spo-
ročil o življenju Stupan Ludvika tukajšnjemu
sodišču oziroma predlagateljici postopka,
sestri pogrešanega Frančiški Namestnik,
stan. Vurmat 28, Selnica ob Dravi, bo sodi-
šče pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2001

N 31/2001 PO-15644
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku

nepravdni postopek predlagatelja Dušana
Batiste iz Sežane, Benčičeva ul. 25, zaradi
razglasitve za mrtvega Maksimiljana Ume-
ka, roj. 28. 4. 1921 v Komnu, iz Komna
105, sina Petra Umeka in Ivane Umek roj.
Rehar, nazadnje stanujočega na neznanem
naslovu v Avstraliji.

Pogrešani naj bi že leta 1957 odpotoval
v Avstralijo. Nazadnje naj ga bi videli leta
1957, ko se je odpravil na pot v Avstralijo. S
poizvedbami pri Veleposlaništvu RS v Av-
straliji ni bilo mogoče ugotoviti zadnjega na-
slova pogrešanega v Avstraliji.

Zaradi opisanega pogrešanega Maksi-
miljana Umeka pozivamo, da se oglasi, vse
pa, ki bi karkoli vedeli o njem in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodi-
šču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po prete-
ku tega roka pogrešanega razglasilo za mr-
tvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 10. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

Ustanovitve

LJUBLJANA

Rg-834
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10385 z dne 16. 11. 1999 pod št.
vložka 1/32489/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1453661
Firma: TRADICIO LOGISTIKA trgovina

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TRADICIO LOGISTIKA

d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trdinova 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Tradicio Apotheka KFT., Bu-

dapest, Beg u. 3-5, vstop 13. 7. 1999,
vložek: 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Toth Tibor, Szeged, Katona Jozsef
56 in Nagy Peter, Debrecen, Honvedteme-
to u. 37, oba imenovana 13. 7. 1999.

Dejavnost vpisana 16. 11. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
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kov, d.n.; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indus-
trijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju medicine; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja, 7440 Oglaševa-
nje.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 3167/2001 Rg-17916
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev – družbenikov družbe z omejeno
odgovornostjo DIGATON, lesno-predeloval-
no in prevozniško podjetje, d.o.o., Lepa nji-
va 43, Mozirje, ki jo zastopa odvetnica Sta-
nislava Gerželj iz Žalca, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku, sklenilo
objaviti sklep:

Družba DIGATON, lesno-predelovalno
in prevozniško podjetje, d.o.o., Lepa nji-
va 43, Mozirje, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Fajdiga Antona, Lepa njiva 43, Mozirje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 6. 12.

2001.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regis-
tra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2001

KRANJ

Srg 3258/2001 Rg-17146
Družba DID, DUNAT IN DUNAT, posre-

dovanje in svetovanje, d.n.o., s sedežem
Frankovo naselje 53, Škofja Loka, vpisa-
na na reg. vl. št. 1-6009-00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Du-
nat Darja in Dunat Vinko, oba Frankovo na-
selje 53, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2001

Srg 3362/2001 Rg-17236
Družba MULEJ, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o., Radovljica, s sedežem
Tavčarjeva 11, Radovljica, vpisana na
reg. vl. št. 1-4205-00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Mu-
lej Stanko, Cankarjeva ulica 18, Radovljica.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2001

LJUBLJANA

Srg 10017/2000 Rg 9073
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog Ventini - Kreative Produkte
d.o.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe Ventini - Kreative Produkte
d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:

Ventini - Kreative Produkte, Podjetje
za trgovino in dekoracijo, d.o.o., Kaju-
hova 11, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 5. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Ventini - Kreative Produk-
te GmbH Austria, 9536 St. Egyden 81a,
Avstrija, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanovitelja.

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
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2000

Srg 5572/2001 Rg-4339
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog GGT, storitve in posredniš-
tvo, d.o.o., za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe GGT, storitve in posredništvo,
d.o.o., objavlja sklep:

GGT, storitve in posredništvo, d.o.o.,
Podbukovje 3, Krka, reg. št. vl.

1-31360-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev z dne 6.
12. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.

Ustanovitelja sta Klavora Mladen, Česni-
kova 6, Ljubljana in Zrimšek Iztok, Podbuko-
vje 3, Krka, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse preostalo premoženje prevza-
meta družbenika, in sicer skladno s pose-
bnim sklepom.

Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2001

Srg 12299/2001 Rg-13587
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

TRADICIO LOGISTIKA, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Trdinova 7, za prenehanje dru-
žbe po skrajšanem postopku in izbris iz so-
dnega registra družbe TRADICIO LOGISTI-
KA, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Trdinova 7,
objavlja sklep:

TRADICIO LOGISTIKA, trgovina,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1-32489-00,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 27. 3. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Tradicio Rt, Budimpešta
1026, Tovis u. 35-2, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku premoženje družbe preide na Tra-
dicio Rt.

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 9. 10. 2001

Srg 16214/2001 Rg-17238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog podjetja PAPIGAL, proizvo-
dno podjetje, d.o.o., Cerknica, za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe PAPIGAL,
proizvodno podjetje, d.o.o., Cerknica, ob-
javlja sklep:

PAPIGAL, proizvodno podjetje, d.o.o.,
Cerknica, reg. št. vl. 1/4293/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev z dne 27. 9. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.

Ustanovitelja sta Franc Krajc, Dolenja vas
12c, Cerknica in Peter Jakopin, Grahovo
83b, Grahovo, z ustanovitvenim kapitalom
2,675.070 SIT.
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Družbenika sta sporazumna, da se pre-
moženje družbe Papigal, d.o.o., med oba
družbenika deli skladno s pogodbo o raz-
družitvi in prenehanju družbe Papigal, d.o.o.
z dne 27. 9. 2001 ter na podlagi te pogod-
be zapisanih izvedbenih pogodb o načinih
prenosa upravičenj in pravic iz družbe Papi-
gal, d.o.o. na družbenika oziroma njune
družbe.

Družbenika solidarno in neomejeno s
svojim celotnim premoženjem prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe Papigal, d.o.o.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je v smislu 396. in
397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2001

Srg 16180/2001 Rg-17239

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog podjetja ALBIGOR, podjet-
ništvo, načrtovanje poslovnih sistemov ter
trgovinska dejavnost Ljubljana, d.o.o., za
prenehanje družbe po skrajšanem postop-
ku in izbris iz sodnega registra družbe ALBI-
GOR, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:

ALBIGOR, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/12257/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanoviteljev z dne 28. 9.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.

Ustanovitelja sta Vera Marija Černjač in
Albin Černjač, oba Kremžarjeva 8, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom
1,724.168,90 SIT.

Premoženje družbe z osnovnim kapita-
lom 1,724.168,90 SIT, ki ostane po popla-
čilu vseh obveznosti po izbrisu družbe iz
registra, prevzameta družbenika v skladu z
njunima poslovnima deležema, torej vsak
1/2.

Družbenika se obvezujeta prevzeti plači-
lo morebitnih preostalih obveznosti družbe,
za katere odgovarjata solidarno z vsem svo-
jim premoženjem.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je v smislu 396. in
397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2001

NOVA GORICA

Srg 1977/2001 Rg-17144

Družba HARRY’S & C. uvoz in izvoz,
d.o.o., Cesta Goriške fronte 84, Šem-
peter pri Gorici, vpisane pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.

vl. 1/2684/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe
z dne 3. 10. 2001.

Ustanovitelja sta Štrukelj Nada, Goriške
fronte 84, Šempeter pri Gorici in Štrukelj
Hari, Lemutova 1, Nova Gorica, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sk-
lep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 11. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Gradis Gradbeno podjetje Jesenice
d.d. Cesta Franceta Prešerna 5, 4270 Je-
senice preklicuje štampiljko – pravokotno
z naslednjo vsebino: GRADIS GRADBENO
PODJETJE JESENICE  d.d. CESTA FRAN-
CETA PREŠERNA 5, 4270 JESENICE.
Ob-61193

Jackpot d.o.o. preklicuje žig podjetja
JACKPOT D.O.O. KADIČ NEBOJŠA.
Ob-60877

Lubej Gorazd s.p., Bar PRISTAN, Hre-
nova 19, Ljubljana, štampiljko trodat printy
4911 z vsebino: Bar PRISTAN, Gorazd Lu-
bej s.p. Hrenova 19 Ljubljana. gnp-74931

Maygut d.o.o., Slomškova 6, Ljubljana,
preklicuje

a) vse štampiljke pravokotne oblike z
okvirčkom, na katerih piše Maygut d.o.o.
Ljubljana

b) vse štampiljke pravokotne oblike na
katerih piše Maygut d.o.o., Slomškova 6,
Ljubljana

c) vse štampiljke pravokotne oblike s
kvadratom pred in črto pod besedo May-
gut, pod črto pa piše d.o.o., Ljubljana (št.
1 in 2)

d) vse štampiljke okrogle oblike, na ka-
terih piše na sredini Maygut Ljubljana, na
obodu pa Podjetje za gradbeništvo in inve-
sticije. Ob-61194

Mikona d.o.o. in Mikona Pharm Inter-
national d.o.o. preklicujeta:

a) vse štampiljke pravokotne oblike z
okvirčkom, na katerih piše Mikona, d.o.o.,
Ljubljana

b) vse štampiljke pravokotne oblike na
katerih piše Mikona, podjetje za gradbe-
ništvo in investicije, d.o.o., Ljubljana, Slom-
škova, tel. 061/316-547 faks
061/13-12-012

c) vse štampiljke okrogle oblike, na ka-
terih piše v sredini Mikona Pharm internati-
onal d.o.o, Ljubljana, na obodu pa piše
trgovina z zdravili in farmacevtskimi izdelki

d) vse štampiljke okrogle oblike, na ka-
terih piše v sredini Mikona Pharm Internati-
onal d.o.o., PE Tržič, na obodu pa piše
trgovina z zdravili in farmacevtskimi izdelki.
Ob-61195

Priglasitveni list

Aščerič Vlasta, Pobeška 29, Koper –
Capodistria, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 053484/2624/01-27/1995.
gnv-74950

Bajt Franci s.p., Okrepčevalnica Kimovec,
Slivna 18, Vače, priglasitveni list, opravilna št.
23-0034/2000, matična št. 1344552, izdan
dne 15. 9. 2000. gnq-74980

Batič Danjel, Lokavec 124/b, Ajdovšči-
na, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
006063/1166/00-11/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnu-75051

Božič Blaž s.p., Savska cesta 18, Jese-
nice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
052954/1512/01-24/1997, izdala OZS.
gnb-74920

Jaklič Slavica, Podgora 9, Straža, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038/0398-94,
izdan dne 1. 6. 1994. gnm-74934

Janežič Marko, Krovstvo, Malgajeva 6,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-1223-94, matična št. 5409396.
gnt-75002

Knehr Tomaž, Bezena 24/a, Ruše, pri-
glasitveni list, opravilna št. 068-0152/94,
izdan dne 11. 5. 1994. gnu-75176

Kovač Zdravko, Hodoš 66, Hodoš –
Hodos, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
000158/0194/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995 pri OZS. gni-74863

Kramarič Iztok, Stara cesta 6, Metlika,
priglasitveni list, opravilna št. 34032495.
gnt-75177

Lečnik David, Tomšičeva 1/b, Sloven-
ska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
51-0163/94, izdan dne 19. 5. 1994.
gnf-75120

Lečnik David, Tomšičeva 1/b, Sloven-
ska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
51-0163/94, izdan dne 18. 6. 1997.
gnz-75121

Lečnik David, Tomšičeva 1/b, Sloven-
ska Bistrica, priglasitveni list, opravilna št.
51-0163/94, izdan dne 24. 3. 1998.
gny-75122

Perner Franc, Zamušani 81, Gorišni-
ca, obrtno dovoljenje, št.
046302/1618/00-53/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnr-75179
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Pušnik Ivan, Zg. Duplek 71/a, Spodnji
Duplek, priglasitveni list, opravilna št.
064-0986/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gng-74965

Sekelez Darja, Cankarjeva 48, Radovljica,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1130/94,
izdan dne 1. 1. 1995. gnh-75189

Seliškar Ivan, Dunajska 195, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-1411/95,
izdan dne 1. 5. 1995. gnl-75110

Ščavina Francka, Seliška c. 2, Bled,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1488/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnc-74869

Ščavina Frančiška, Seliška 2, Bled,
obrtno dovoljenje, št.
014576/1537/00-54/1995. gnk-75186

Topolovec Boris, Gosposka ul. 9, Mari-
bor, obrtno dovoljenje, št. 45493, izdano
dne 6. 3. 1995. gnc-74894

Topolovec Franc, Falska cesta 27, Ru-
še, priglasitveni list, opravilna št.
068-0252/94, izdan dne 30. 5. 1994.
gnw-75199

Turk Srečko, Domadenikova 2, Limbuš,
priglasitveni list, opravilna št.
064-0160/93, izdan dne 20. 12. 1993.
gnx-75173

Umer Erminio s.p., Lucija, Šolska ulica
10, Portorož – Portorose, priglasitveni list,
opravilna št. 40-586/94. gnv-75050

Vidmar Roman s.p., Dragomelj 3, Dom-
žale, priglasitveni list, opravilna št.
06-1050/94, izdan dne 5. 9. 1996.
gnx-75298

Zaletel Janez, Stanežiče 66, Ljublja-
na-Šentvid, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 033618/2297/01-37/1995, izdana
dne 4. 11. 1996. gns-75078

Žalar Davorin, Slamnjak 6/a, Ljutomer,
priglasitveni list, opravilna št. 29-0024/94,
izdan dne 12. 1. 1994. gng-74865

Potne listine

Arko Jurij, Milana Majcna 19, Ljubljana,
potni list, št. AA 674336, izdala UE Ljublja-
na. gnr-75154

Bergant Jana, Podgorje 41, Kamnik,
potni list, št. BA 852451, izdala UE Kam-
nik. gni-74988

Biloslav Katja Lina, Fiesa 59, Piran –
Pirano, potni list, št. D00000299.
gnq-75030

Birsa Aron, Branik 36/a, Branik, malo-
obmejno prepustnico, št. AI 140351, izda-
la UE Nova Gorica. gnr-75104

Cimperšek Goran, Kunaverjeva 4, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 984154, izdala UE
Ljubljana. gnt-75202

Cipot Rudolf, Brezovci 2/d, Puconci,
potni list, št. BA 722580, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnh-75289

Čeh Mihael, Ahrweiler Poststr. 3,
53474 Bad Nevenahr, potni list, št. BA
692754. gni-75038

Černigoj Peter, Ustje 72/a, Ajdovščina,
potni list, št. BA 825490, izdala UE Ajdov-
ščina. gne-75017

Čonda Ante, Pretnerjeva 4, Postojna,
potni list, št. P00027782. gnj-75137

Delost Jožef, Knežak 175, Knežak, pot-
ni list, št. AA 419197, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnk-75240

Deržanič Ivan, Trebež 41/a, Artiče, pot-
ni list, št. AA 142779, izdala UE Brežice.
gnw-74924

Đorđić Nenad, Janševa 5, Ljubljana,
potni list, št. P 0095976. gnl-75310

Ferenčak Stanislav, Lipa 20, Beltinci,
potni list, št. AA 620479, izdala UE Mur-
ska Sobota. gnd-74918

Fern Milan, Mencingerjeva 3, Kranj,
potni list, št. AA 114985. gnt-75277

Fras Boris, Sp. Gasteraj 56, Jurovski
Dol, potni list, št. AA 106918. gnf-75216

Gilles Sonja Ljudmila, Calvinstr. 9,
40597 Dusserdolf, potni list, št.
P00119931. gnh-75039

Gregl Željko, Žigrski vrh 10/a, Sevni-
ca, potni list, št. BA 921651. gnq-75130

Grujić Izabela, Milutina Bojića 6, Le-
skovac – ZRJ, potni list, št. BA 435789,
izdala UE Gornja Radgona. gng-74915

Horjak Ivan, Marezige 70, Marezige,
potni list, št. BA 574686. gnq-75230

Hudournik Robert, Cesta Františka Foi-
ta 2, Velenje, potni list, št. AA 951271.
gny-75201

Ilić Darko, Hilandarska 11, 74220 Mo-
driča – BIH, potni list, št. BA 731566.
gnc-75073

Ilić Dobrinka, Pot k Savi 23/m, Ljublja-
na, potni list, št. AA 598616, izdala UE
Ljubljana. gnv-74975

Ilić Dušanka, Hilandarska 11, 74220
Modriča – BIH, potni list, št. BA 886183.
gne-75071

Ilić Nikola, Raičeva 67/a, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 737277. gnw-75074

Jakimovski Milica, Javornik 52, Ravne
na Koroškem, potni list, št. CA 30327,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnp-75285

Janković Zlatko, Jakčeva ulica 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 861174, izdala UE
Ljubljana. gnc-75194

Klemenčič Alojz, Marčičeva ulica 3, Ma-
ribor, potni list, št. AA 65402. gnb-75170

Kolenc Andrej, Sp. Rečica 24, Rečica
ob Savinji, potni list, št. BA 35129, izdala
UE Mozirje. gnx-75148

Kracina Damijan, Reboljeva 2, Ljublja-
na, potni list, št. CA 20905, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-75091

Krajnc Marko, Jelovška cesta 10, Bo-
hinjska Bistrica, potni list, št. S00000251.
gnj-75012

Kranjc Nikolaj, Preglov trg 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 207051, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-74930

Kukaj Rahim, Cesta Španskih borcev
53/c, Ljubljana, potni list, št. BA 885555,
izdala UE Ljubljana. gnv-75100

Kunčič Mario, Log, I. Krivca 13, Jese-
nice, potni list, št. BA 336353. gnf-74866

Lepšina Alijana, Jakopičeva 9, Ljublja-
na, potni list, št. AA 765782, izdala UE
Ljubljana. gnr-75033

Lepšina Nastja, Jakopičeva 9, Ljublja-
na, potni list, št. BA 654136, izdala UE
Ljubljana. gno-75032

Levpušček Iris, Ledine 165, Nova Gori-
ca, potni list, št. BA 810867, izdala UE
Nova Gorica. gnq-75005

Marjanović Željko, Jakčeva ul. 12, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 884484, izdala UE
Ljubljana. gno-75257

Meško Benjamin, Maroltova 16, Mari-
bor, potni list, št. BA 944498. gny-74997

Milojević Mihailo, Gubčeva ulica 2,
Kranj, potni list, št. BA 748504.
gnw-75224

Mislovič Darja, Langusova ulica 3, Ptuj,
potni list, št. BA 925082. gng-75115

Muherina Elvira, Parmova 46, Ljublja-
na, potni list, št. BA 949373, izdala UE
Ljubljana. gnz-75046

Omerović Senad, Stantetova 13, Vele-
nje, potni list, št. BA 698982. gne-75117

Oselj Marko, Zg. Brnik 61, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. BA 525803.
gnb-75220

Pajenk Andrej, Pamče 208/f, Slovenj
Gradec, potni list, št. P 00092017.
gnk-74911

Pajenk Lukas, Pamče 208/f, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00092038.
gnj-74912

Panič Vladimir, Srebrničeva 7, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 761494.
gnl-74935

Pejakić Katarina, Grivče 3, Ajdovščina,
potni list, št. BA 955955, izdala UE Ajdov-
ščina. gne-74917

Podbevšek Petra, Mlakarjeva ulica 18,
Trzin, potni list, št. BA 669587, izdala UE
Domžale. gnm-75309

Prešern Friderik, Novo polje c. XI/10,
Ljubljana, potni list, št. BA 560651, izdala
UE Ljubljana. gng-75265

Primon Albert, Šeškova ulica 30, Koče-
vje, potni list, št. BA 696722, izdala UE
Kočevje. gnf-74941

Pust Mojca, Am Kocherbach 54,
69483 Wald – Michelbach, potni list, št.
AA 287115. gng-75040

Putina Mojca, Veliki kamen 67, Kopriv-
nica, potni list, št. AA 963240. gnu-74926

Radej Natalija, Lončarjev dol 13, Sevni-
ca, potni list, št. BA 596947. gnd-75293

Recek Alva, Gradišče 18/a, Vrhnika,
potni list, št. BA 634772, izdala UE Vrhni-
ka. gnc-75219

Rovšnik Iztok, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 665006, izdala
UE Ljubljana. gnr-74979

Sabadin Boris, Marezige 81, Marezige,
potni list, št. AA 632607. gnn-75108

Segulin Silvester, Biljana 42/a, Dobro-
vo v Brdih, maloobmejno prepustnico, št.
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AI 136151, izdala UE Nova Gorica.
gnr-75004

Simičević Radojka, Pod lipami 24, Ce-
lje, potni list, št. BA 552321. gng-74923

Stevanović Marija, Cesta IX korpusa 29,
Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
111713, izdala UE Nova Gorica.
gnm-75284

Stipić Maja, Mohringer str. 3/a, Stut-
tgart, Nemčija, potni list, št. BA 788997.
gnz-74921

Stržinar Jakob, Gradišče 1, Vrhnika,
potni list, št. P000056601. gnr-75279

Svenšek Zvonka, Ljubljanska 31, Mari-
bor, potni list, št. BA 372371, izdala UE
Maribor. gnp-75031

Terček Andreja, Drobničeva 5, Celje,
potni list, št. AA 409706. gnp-75131

Topolovšek Jožef, Glinškova ploščad
22, Ljubljana, potni list, št. AA 42966, iz-
dala UE Ljubljana. gni-75313

Topolovšek Ružica, Glinškova ploščad
22, Ljubljana, potni list, št. AA 531988,
izdala UE Ljubljana. gng-75315

Trebovc Ana, Kompole 163, Štore, pot-
ni list, št. BA 683008. gnk-75011

Trobec Bojan, Pod taborom 9, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 002171,
izdala UE Sežana. gnh-75064

Urbančič Marija, Škovec 12, Velika Lo-
ka, potni list, št. AA 927057, izdala UE
Trebnje. gnr-74904

Ušaj Bojan, Vrtovin 38, Črniče, potni
list, št. BA 35611, izdala UE Ajdovščina.
gns-75003

Velkavrh Anja, Pot terencev 9, Brezovi-
ca pri Ljubljani, potni list, št. BA 813991,
izdala UE Ljubljana. gnn-75008

Velkavrh Jasmina, Pot terencev 9, Bre-
zovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
171109, izdala UE Ljubljana. gno-75007

Velušček Primož, Ložice 27/a, Anho-
vo, potni list, št. AA 783689, izdala UE
Nova Gorica. gnf-74916

Vidmar Silva, Westring 34, 55120 Ma-
inz, potni list, št. P00118739. gnf-75041

Vučenik Davorin, Matije Blejca 8, Kam-
nik, potni list, št. BA 759836, izdala UE
Kamnik. gnu-75301

Zabret Luka, Bobovek 5, Kranj, potni
list, št. CA 16200. gnu-75226

Zaman Jožefa, Goliev trg 10, Trebnje,
potni list, št. AA 926793, izdala UE Treb-
nje. gnn-74933

Zorčič Mojca, Hrastovec 28/b, Vele-
nje, potni list, št. BA 855617. gnt-75227

Žerko Alojzij Avgust, Klek 17, Trbovlje,
potni list, št. AA 119568. gni-74938

Osebne izkaznice

Aleksić Predrag, Litijska cesta 52, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 103240.
gnr-75204

Amon Uroš, Sela 8, Podčetrtek, oseb-
no izkaznico, št. 701975. gnc-75169

Avsenik Cecilija, Partizanska pot 4/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 614296.
gno-75107

Barlič Ana, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 285801.
gne-75142

Bektašević Borut, Mladinska ul. 33, Vu-
zenica, osebno izkaznico, št. 68520.
gnu-75276

Berglez Simona, Kovačeva ulica 14/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 801621.
gni-75263

Blaškovič Štefan, Dobrovce, Mladinska
ulica 9, Miklavž na Dravskem polju, oseb-
no izkaznico, št. 795194. gnj-74862

Bogovič Ivan, Kvedrova ul. 9, Krško,
osebno izkaznico, št. 1753. gnw-75274

Breskvar Marko, Bleiweisova cesta 98,
Kranj, osebno izkaznico, št. 273290.
gnn-75133

Centrih Ana, Rakitovec 11, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 791626.
gnn-74908

Cerar Urška, Ljuba Šercerja 9, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 279514.
gnr-75229

Cimerman Janez, Ronkova ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 416828.
gnm-74859

Čeh Ida, Rojčeva ulica 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 149898. gnj-75162

Čerin Gašper, Hruševska cesta 42/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 396427.
gnz-75196

Čonda Ante, Pretnerjeva 4, Postojna,
osebno izkaznico, št. 534291. gni-75138

Debeljak Ana Ivana, Parapatova ulica 3,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 164249.
gnb-75295

Dimnik Dejan, Gorica pri Šmartnem
27/d, Celje, osebno izkaznico, št.
478901. gnt-75152

Dolinar Breda, Podreber 18, Polhov Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 73075. gni-75213

Drčar Valentin, Dobrdobska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 65662.
gnw-75024

Džabić Goran, Vrtnarija 12/c, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 59041. gnb-75045

Đorđić Nenad, Janševa 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 356564. gnk-75311

Fartek Ema, Pijava Gorica 173, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 487775.
gnw-74974

Gabrič Jožefa, Ženje 1, Krško, osebno
izkaznico, št. 1018342. gnd-75093

Gonc Janos, Gaberje 10, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 607765.
gno-74982

Gorše Simona, Dunajska 198/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 105893.
gnb-74945

Gospodarič Anja, Ulica OF 5, Radeče,
osebno izkaznico, št. 912220. gnp-74906

Hudernik Boštjan, Ulica Staneta Sever-
ja 19, Maribor, osebno izkaznico, št.
948765. gnz-75221

Jakimovski Milica, Javornik 52, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
197206. gnk-75286

Jakopič Blandina, Gregorčičeva 12/a,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
572400. gng-75015

Jakša Helena, Bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 442344.
gnu-74901

Jakšič Franjo, Trebinjska ul. 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 49109.
gnf-75141

Kajtazović Emin, Kogojeva 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 396763. gnh-75264

Klanjšček Rok, Nazorjeva 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 346699. gnd-75193

Kleč Breskvar Maja, Bleiweisova cesta
98, Kranj, osebno izkaznico, št. 273285.
gnk-75136

Knez Matjaž, Galicija 20/a, Žalec,
osebno izkaznico, št. 194570. gnv-75000

Kolenc Pavel, Cesta zmage 47, Zagor-
je ob Savi, osebno izkaznico, št. 853975.
gng-74990

Kos Hedvika, Šmartinska cesta 230,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 298339.
gnl-75085

Košar Heribert, Kosova 3, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 305713. gni-75163

Košnjek Matjaž, Cankarjeva 19, Tržič,
osebno izkaznico, št. 234323. gns-75103

Kotar Anton, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 386200.
gno-75307

Koželj Simon, Moste 79/b, Komenda,
osebno izkaznico, št. 957671. gng-75215

Krajnc Mojca, Cesta Kozjanskega odre-
da 130, Šentjur, osebno izkaznico, št.
319702. gnv-75275

Krže Simona, Krčali 3, Sodražica, oseb-
no izkaznico, št. 965085. gnc-75319

Lajlar Tomaž, Skaletova 2, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 299250. gnd-75018

Makari Nevenka, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 234804.
gnk-75261

Makovec Tanja, Čentiba 447/d, Len-
dava – Lendva, osebno izkaznico, št.
404335. gnw-75174

Malinovič Tomislav, Alojza Valenčiča 1,
Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
734275. gnh-74914

Mar Ljudmila, Gosposvetska cesta 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 470194.
gnx-75273

Marin Antonija, Vrhov Dol 20, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 674219. gnu-75026

Martinjak Vera, Cesta v Vintgar 4, Bled,
osebno izkaznico, št. 313958.
gnm-74909

Mencin Alojzij, Ul. Hermana Potočnika
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1006871. gnv-75175

Merc Stanislav, Sedlašek 49, Podle-
hnik, osebno izkaznico, št. 201449.
gne-75292
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Mihelič Janez, Strahinj 1, Naklo, oseb-
no izkaznico, št. 8651. gnp-74964

Milić Drago, Glavna ulica 13, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 283332.
gnc-74969

Milojević Mihailo, Gubčeva ulica 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 483768.
gny-75222

Mivšek Edvard, Ul. bratov Učakar 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 272738.
gnx-74898

Mlakar Simon, Spodnja Ščavnica 50,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
411834. gno-74907

Modic Milena, Pri mostiščarjih 8, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 937496.
gns-75303

Novak Marija, Kurirska pot 6, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
748015. gne-74992

Oroši Ingrid, Emilia Driolia 4, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 98223.
gni-75013

Pavel Lučka, Ljubljanska 86/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 566438.
gnf-74991

Pečar Matjaž, Slape 150, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 297063. gny-74972

Pečar Miroslav, Savlje 34, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 536916. gns-75028

Pečar Venka, Vrzdenec 31, Horjul,
osebno izkaznico, št. 182959. gnr-75304

Pestotnik Bohinec Maruška, Tavčarjeva
4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 77909.
gnn-75208

Petek Zdenka, Kanclerjeva 4, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 924727.
gnb-74995

Peterka Jernej, Potrčeva 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 846447. gng-74919

Pinter Branko, Fala grad 5, Fala, oseb-
no izkaznico, št. 282479. gni-75113

Plahuta Marjeta, Rimska cesta 8, La-
ško, osebno izkaznico, št. 844812.
gnf-75145

Plohl Jožef, Kog 116, Kog, osebno iz-
kaznico, št. 872889. gnf-75016

Podjed Vika, Olševek 50, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 536490. gng-75140

Polh Marija, Uica dr. Bogomira Magaj-
ne 6, Divača, osebno izkaznico, št.
420615. gnp-75164

Poročnik Bernarda, Vič 24, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 865744. gny-74922

Potokar Vida Emilija, Ul. bratov Učakar
128, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
294791. gnd-75318

Prah Franc, Sromlje, Curnovec 10/c,
Artiče, osebno izkaznico, št. 136808.
gnv-75300

Praznik Metka, Medenska cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 295810.
gnj-75116

Puhek Marija, Primičeva 40, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 392181. gnt-75302

Raonić Romina, Rašiška 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1002629.
gny-75126

Rauter Simon, Preglov trg 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 301363.
gng-75090

Roglič Alojz, Izlake 15, Izlake, osebno
izkaznico, št. 8592. gnd-74993

Rojca Danilo, Zalošče 11, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 688878. gni-75288

Rot Darinka, V Karlovce 14, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
614270. gnz-75096

Satler Gregor, Ul. bratov Učakar 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 289937.
gnd-75218

Selič Tatjana, Ulica bratov Dobrotinškov
22, Celje, osebno izkaznico, št. 509043.
gnc-75144

Smešnik Smilja, Preglov trg 1, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 560576.
gnv-74900

Svete Eva, Mošnje 68, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 825079. gnv-74925

Šamec Milan, Dergomaška ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 546845.
gno-75082

Šegula Danijela, Polenci 45/b, Polen-
šak, osebno izkaznico, št. 726233.
gni-74967

Šimic Gustav, Vikrče 41, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 672427.
gnj-75237

Šipek Branko, Drvanja 3/a, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 282684. gnu-75101

Šlebič Sebastjan, Gornji Lakoš 116,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
243985. gny-75172

Šmigoc Mirko, Opekarska cesta 14, Vr-
hnika, osebno izkaznico, št. 745079.
gnp-75231

Špiler Ladislav, Zg. Obrež 2/a, Artiče,
osebno izkaznico, št. 808325. gnk-75236

Šturm Denis, Samostanska 5, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 336935.
gnm-75259

Topolovšek Jožef, Glinškova ploščad
22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
560020. gnh-75314

Udovč Tanja, NHM 23, Sevnica, oseb-
no izkaznico, št. 793656. gnx-75123

Urbančič Marija, Škovec 12, Velika Lo-
ka, osebno izkaznico, št. 17221.
gnt-74902

Useničnik Peter, Rakovnik 5, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 281838.
gnr-75029

Vesel Damjan, UHM 1, Kočevje, oseb-
no izkaznico, št. 244749. gnk-74936

Vidic Stojanka, Šišenska 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 817885. gnt-74977

Vidrajz Boris, Trebinjska ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 777123.
gnc-75269

Višček Poldka, Kopriva 34, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 745368. gnv-75125

Volasko Peter, Mariborska cesta 149,
Celje, osebno izkaznico, št. 229960.
gni-74963

Vošinek Robert, Bistriška cesta 58, Po-
ljčane, osebno izkaznico, št. 167941.
gnl-74910

Vranešič Franc, Podlog 5, Dragatuš,
osebno izkaznico, št. 551663.
gnw-75149

Vrtačnik Anton, Želebej 3/a, Metlika,
osebno izkaznico, št. 748427. gne-75192

Zalar Frančiška, Na jami 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 9154. gno-74932

Zavrl Olga, Čeče 63, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 500522. gnr-75233

Zorčič Mojca, Hrastovec 28/b, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 918982.
gns-75228

Žerjav Zofija, Pernica 39, Pernica,
osebno izkaznico, št. 928902.
gnw-74999

Žerko Alojzij Avgust, Klek 17, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 180795. gnh-74939

Žitek Gregor, Turjanski vrh 18, Raden-
ci, osebno izkaznico, št. 157526.
gnv-75225

Živec Helena, Fabianijeva 31, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 226777.
gnm-75234

Vozniška dovoljenja

Aleksić Predrag, Litijska cesta 52, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
102592, reg. št. 19915, izdala UE Ljub-
ljana. gns-75203

Arzenšek Rok, Cesta VII/8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
3601, reg. št. 19771, izdala UE Velenje.
gnl-74860

Bacciavila Aleš, Staneta Severja 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1492464, reg. št. 107922, izdala
UE Maribor. gnk-75111

Bajramović Tea, Cankarjeva ulica 26,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 40047, izdala UE Nova Go-
rica. gnn-74883

Bedrač Janko, Videm 13/a, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 23449, izdala UE Ptuj. gns-75253

Benkič Sabina, Korovci 12, Cankova,
vozniško dovoljenje, reg. št. 36744.
gnh-74889

Benko Vera, Staro selo 53/b, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 834564, izdala
UE Tolmin. gng-75190

Berglez Simona, Kovačeva ulica 14/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252652, reg. št. 178613, izdala
UE Ljubljana. gnj-75262

Bernardič Jože, Jakčeva 8, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35111, izdala UE Novo mesto.
gns-75178

Bonačič Anja, Razlagova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
670721, reg. št. 22444, izdala UE Mari-
bor. gng-75065
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Brvar Janez, Kešetovo 13, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7223,
izdala UE Trbovlje. gnr-74958

Cerkvenik Sebastjan, Škoflje 25, Vrem-
ski Britof, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 16573, izdala UE Sežana.
gnb-74870

Cerovšek Ivan, Spodnje Pijavško 10,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14815, izdala UE Krško. gni-74913

Cimperšek Goran, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1491873, reg. št. 197523, izdala
UE Ljubljana. gnm-75159

Čerin Gašper, Hruševska cesta 42/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1487772, reg. št. 214117, izdala
UE Ljubljana. gnb-75195

Černe Benjamin, Grgar 21, Grgar, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
17016, izdala UE Nova Gorica.
gnm-74959

Čonda Ante, Pretnarjeva ulica 4, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. 168, izdala UE Postojna.
gnj-74962

Debeljak Ana Ivana, Parapatova ulica 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 590919, reg. št. 3300, izdala UE Kam-
nik. gnz-75296

Dolinar Breda, Podreber 18, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1265965, reg. št. 147497, izdala UE
Ljubljana. gnh-75214

Doma Miran, Kranjčeva 8, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13517, izdala UE Lendava. gnd-75118

Domitrović Kos Damir, Pot v Hrastovec
7/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 445835, reg. št. 180278, iz-
dala UE Ljubljana. gnh-75114

Drčar Valentin, Dobrdobska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369259, reg. št. 45617, izdala UE
Ljubljana. gnx-75023

Džabić Goran, Vrtnarija 12/c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14073,
izdala UE Vrhnika. gnc-75044

Đukić Darinka, Hladilniška 26/a, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 102/2001.
gnm-75059

Erzetič Simon, Deskle, Ložice 15, An-
hovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36824, izdala UE Nova Gorica.
gnd-75072

Fartek Ema, Pijava Gorica 173, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
320310, reg. št. 21189, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-74973

Ferenčak Stanislav, Lipa 20, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 4940.
gnu-74876

Fras Margareta Otilija, Norički vrh 38,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 5134, izdala UE Gornja Rad-
gona. gni-74888

Frešer Ivan, Vrhole pri Slovenskih Ko-
njicah 69, Zgornja Ložnica, vozniško do-
voljenje, kat. ABCEFGH, št. 19320, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnq-74955

Gasser Boštjan, Begunje 110/a, Begu-
nje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 900613, reg. št. 23549.
gnc-75244

Geršak Mirjana, Ul. bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 245586, reg. št. 123681, izdala UE
Ljubljana. gnn-75308

Gradišar Tatjana, Pot čez Horjulko 30,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847213, reg. št. 74131, izdala UE
Ljubljana. gnl-75089

Grošelj Anita, B. Jakca 8, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7427, izdala UE Piran. gns-74878

Hamler Marija, Črešnjevci 76/a, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7385, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnu-75076

Hauptman Danijela, Zaboršt, Krumper-
ška 16, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 105008, reg. št. 9942, izdala
UE Domžale. gnt-74927

Horvat Jože, Trnje 7/c, Črenšovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 7174,
izdala UE Lendava. gnh-74864

Ileršič Luka, Gornje Lepovče 115, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8215,
izdala UE Ribnica. gnc-75019

Jelen Marjana, Ulica k studencu 8,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612830, reg. št. 118399, izdala UE
Ljubljana. gnp-75006

Jordanov Dejan, Maistrova 9, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14861. gnq-74880

Jošt Sonja Andreja, Celovška 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
504147, reg. št. 24824. gnq-75280

Jurečič Andrej, Zloganje 30/a, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40881, izdala UE Novo mesto. gno-75207

Kajzer Marko, Medenska cesta 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 1353559, reg. št. 119040, izdala UE
Ljubljana. gnl-75235

Kamenik Janja, Božje 1/a, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
19807, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-74868

Kapevski Srečko, Ragovska 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 36194, izdala UE Novo mesto.
gnm-75184

Kastelic Andrej, Puhova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323249, reg. št. 52898. gnb-75020

Klobučar Damjana, Klanc 7, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 105380, izdala
UE Tolmin. gnz-74871

Kocijančič Iris, Miren 168/h, Miren,
vozniško dovoljenje, reg. št. 31379.
gnx-75198

Koder Danijel, Bukovo 49, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 861771,
reg. št. 10344, izdala UE Idrija.
gng-75165

Komljenović Barbara, Gradišče pri Lu-
kovici 1, Lukovica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 578604, reg. št. 14601,
izdala UE Domžale. gnu-74976

Koprol Stanislav, Kopališka ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 890132, reg. št. 86591, izdala UE
Ljubljana. gnn-75258

Korev Breda, Bevkova 29, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
10534, izdala UE Koper. gnd-75068

Kovačič Miha, Vir pri Stični 25/a, Ivan-
čna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1292435, reg. št. 21239, izdala UE
Grosuplje. gny-75272

Kragelj Jelka, Trg na Stavbah 2, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
294301, izdala UE Litija. gnv-75025

Krajnc Drago, Ponikva 12, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
5479, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-75119

Krdžalić Nedžad, Žlebej 13, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 35696, izdala UE Novo mesto.
gnl-75185

Krijanović Pejo, Strossmayerjeva ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1328560, reg. št. 155973,
izdala UE Ljubljana. gny-75022

Kristan Tine, Dobračevska ulica 90, Ži-
ri, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20681,
izdala UE Škofja Loka. gnr-74929

Kunstelj Mina, Sp. Gorje 27, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, št. S 1220243,
reg. št. 23782. gnt-75252

Lukežič Janko, Srednje Gameljne 31,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 230758, reg. št. 146378,
izdala UE Ljubljana. gnh-75139

Maček Jakob Zdravko, Novo polje ce-
sta X/49, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 843222, reg. št. 177027,
izdala UE Ljubljana. gnd-75297

Maček Marijan, Jakopičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1490088, reg. št. 114251, izdala
UE Ljubljana. gnk-75036

Majar Janez, Bukovci 151, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
34858, izdala UE Ptuj. gnq-75180

Makari Nevenka, Dolenjska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1527193, reg. št. 187722, izdala
UE Ljubljana. gnl-75260

Makoter Aleš, Presika 22/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, št. S 1333562, reg.
št. 10826. gnp-75181

Maleš Marjanca, Šenturska gora 15,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 637365, reg. št.
37135, izdala UE Kranj. gnf-75316
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Malnar Marko, Šalka vas 65, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
10826, izdala UE Kočevje. gnz-75021

Mihelak Vladimir, Šikole 73, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11754, izdala UE Ptuj. gnr-74954

Mihelič Janez, Strahinj 1, Naklo, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 421205,
reg. št. 32762, izdala UE Kranj.
gnl-74885

Mlakar Simon, Spodnja Ščavnica 50,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 9858, izdala UE Gornja
Radgona. gnj-74887

Mlekuž Jernej, Mala vas 121, Bovec,
vozniško dovoljenje, št. S 1206189, izda-
la UE Tolmin. gnr-75254

Nikitovič Dejan, Rožna dolina, Cesta
I/7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1097143, reg. št. 213946,
izdala UE Ljubljana. gnj-74987

Novšak Ivan, Obrezija 14, Izlake, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 558122,
izdala UE Zagorje ob Savi. gns-75128

Oblak Mateja, Voglje, Na vasi 20, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1155252, reg. št. 35141, izdala UE Kranj.
gni-75063

Ostrovršnik Aleš, Zidani most 14, Zida-
ni Most, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12322, izdala UE Laško.
gng-75290

Papić Ivan, Orešje na Bizeljskem 20/a,
Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13471, izdala UE Brežice.
gnl-75010

Pečar Matjaž, Slape 150, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1370273, reg. št. 157188, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-74971

Pečovnik Darinka, Metava 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
916190, reg. št. 101115, izdala UE Mari-
bor. gnh-74989

Pervanja Mojca, C. Ivana Cankarja 31,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 222129, izdala UE Jesenice.
gno-75061

Planinšek Dejan, Cesta talcev 19/c,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
419818, reg. št. 41539, izdala UE Kranj.
gnk-75211

Plohl Aleksandra, Dolga Lesa 3, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7993, izdala UE Ormož. gnr-74879

Postružnik Danilo, Ul. Staneta Severja
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCDGH, št. S 877683, reg. št. 61903,
izdala UE Maribor. gnm-75109

Potokar Vida Emilija, Ul. bratov Učakar
128, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 926786, reg. št. 80611, izdala
UE Ljubljana. gne-75317

Primon Albert, Šeškova ulica 30, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 9251, izdala UE Kočevje.
gng-74940

Prosenik Marija, Paradiž 4, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1316230, reg. št. 4581, izdala UE Treb-
nje. gnq-75305

Pulko Vinko, Žerovinc 76, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
10821, izdala UE Ormož. gnv-74875

Pungerčar Tilen, Kotnikova ulica 34,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/2001.
gnz-75150

Rajh Ivan, Lešnica 21, Ormož, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
3246, izdala UE Ormož. gnf-75066

Rejc Barbara, Jesenica 13, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1232232, izdala UE Idrija. gnh-75239

Ristić Dalibor, Kumarjeva 4, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11418, izdala UE Izola. gnl-75060

Robnik Mladen, Špruha 2, Trzin, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 732584,
reg. št. 94908, izdala UE Ljubljana.
gnk-75086

Rode Bojan, Šišenska cesta 43, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646881, reg. št. 48294, izdala UE Ljub-
ljana. gny-75147

Roglič Alojz, Izlake 15, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1272101, iz-
dala UE Zagorje ob Savi. gnc-74994

Rojca Danilo, Zalošče 11, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4661, izdala UE Nova Gorica. gnj-75287

Rožman Matjaž, Mali vrh 29/a, Globo-
ko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16174, izdala UE Brežice. gne-75242

Ržen Nina, Alpska 13, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1267224, reg.
št. 26123. gnp-75156

Satler Gregor, Ul. bratov Učakar 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1370016, reg. št. 225243, izdala
UE Ljubljana. gne-75217

Selič Tatjana, Ulica bratov Dobrotinškov
22, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 373253, reg. št. 37632. gnd-75143

Sever Branko, Layerjeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929666, reg. št. 105362, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-74899

Sinanović Ermin, Rusjanov trg 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193088, reg. št. 220554, izdala UE Ljub-
ljana. gni-75188

Sokač Ivan, Dragomer, Pot ob Snežaku
20, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, reg. št. 16298, izdala UE
Vrhnika. gnk-74861

Stojkovič Borko, Zg. Škofije 76, Škofi-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
8040, izdala UE Koper. gno-74957

Suljaj Safet, Bubanjskih žrtva 3, Beo-
grad, Jugoslavija, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1206313, reg. št. 19909,
izdala UE Grosuplje. gni-75088

Šabič Sefija, Marija Kogoja 22, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 31287, izdala UE Nova Gorica.
gnc-74873

Šamec Milan, Dergomaška ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1215327, reg. št. 96460, izdala UE
Ljubljana. gnt-75081

Ščuka Rok, Ulica bratov Hvalič 16, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 33718, izdala UE Nova Gorica.
gnc-75069

Škrilec Andrej, Finžgarjeva 21, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
29207. gnf-74891

Šmigoc Mirko, Opekarska cesta 14, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 152, izdala UE Vrhnika. gno-75232

Šol Anita, Maistrova 5, Slovenj Gradec,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 93/2001. gnd-74893

Špiler Ladislav, Zg. Obrež 2/a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 5832, izdala UE Brežice. gnx-74998

Štraus Edvard, Kozjanskih borcev 28,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 9971, izdala UE Brežice.
gnv-75250

Štupnik Igor, Stritarjeva 11, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1112791, reg. št. 12491, izdala UE Gro-
suplje. gns-75278

Šturm Metod, Stanežiče 86, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1371121, reg. št. 141479,
izdala UE Ljubljana. gnl-75035

Tašker Robert, Opekarna 20, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9783,
izdala UE Trbovlje. gno-75057

Testen Aleš, Ulica Jana Husa 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453711, reg. št. 242876, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-75095

Topolovšek Jožef, Glinškova ploščad
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 731514, reg. št. 127799, iz-
dala UE Ljubljana. gnj-75312

Triplat Petra, Alpska cesta 28, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1469405. gnu-75251

Tropenauer Mihael, Plitvica 20, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. GFH, reg. št.
12824, izdala UE Gornja Radgona.
gnw-74874

Udovč Tanja, NHM 23, Sevnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1432391,
reg. št. 12377. gnw-75124

Urbančič Franc, Ukanje 5, Kanal, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
14672, izdala UE Nova Gorica.
gno-74882

Urbančič Marija, Škovec 12, Velika Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
401620, reg. št. 7584, izdala UE Trebnje.
gns-74903

Ušaj Bojan, Vrtovin 38, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. AFGH, št. S 465188,
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reg. št. 689, izdala UE Ajdovščina.
gnp-74960

Vehab Fikret, Pretnerjeva 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11237. gnt-75077

Vesel Boštjan, Ob potoku 6, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
13433, izdala UE Gornja Radgona.
gns-74953

Vidrajz Boris, Trebinjska ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 262457, reg. št. 26926, izdala UE
Ljubljana. gnd-75268

Vilicer Andrej, Prešernova 3, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7394, izdala UE Kočevje. gnf-75241

Vinko Neža, Stanečka vas 26, Maj-
šperk, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 13578, izdala UE Ptuj. gnz-75171

Višček Poldka, Kopriva 34, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13740,
izdala UE Sežana. gnp-74956

Volf Dušan, Chengdujska cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 390365, reg. št. 165813, izdala UE
Ljubljana. gnl-75210

Volk Jožef, Prisoje 8, Koper – Capodis-
tria, vozniško dovoljenje, kat. BCDE, št.
891, izdala UE Koper. gnn-75058

Volupič Judita, Ulica Šantlovih 21, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1127030, reg. št. 49351, izdala UE Mari-
bor. gnu-75151

Vraničar Marija, Trdinova ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193270, reg. št. 133974, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-75014

Založnik Jana, Šentlenart 28, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15084, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-75167

Zorjan Marjan, Župančičeva ul. 5, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 13437, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gne-75067

Zorko Mirko, Ulica Lili Novy 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
514299, reg. št. 41147, izdala UE Ljub-
ljana. gne-75042

Zupan Darko, Zoisova 15, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1027207, reg. št. 28998, izdala UE Kranj.
gnk-74961

Zupančič Marija, Šentvid pri Stični 61,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
F, št. S 2451, izdala UE Grosuplje.
gnp-75106

Žbogar Tomaž, Podreber 5, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066337, reg. št. 39679, izdala UE Kranj.
gnw-75249

Žnidar Marjeta, Nemški rovt 28, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1374988, reg. št. 28343.
gnj-75062

Žnidarčič Srečko, Podgora pri Podta-
boru 1/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje,

kat. ABGH, št. S 469071, reg. št. 8477,
izdala UE Grosuplje. gnd-74968

Zavarovalne police

Bojović Dalibor, Milčinskega ul. 14,
Celje, zavarovalno polico, št. 0846371,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo me-
sto. gnp-75281

Demšar Jožica, Visoko 103, Ig, zava-
rovalno polico, št. 00101458647, izdala
zavarovalnica Sovenica d.d. gnj-75087

Gojko Bor, polica 47, Grosuplje, zava-
rovalno polico, št. 757143, izdala zavaro-
valnica Tilia. gni-75238

Gornik Nataša, Ljubeljska 25, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 388404,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-75187

Kaltak Mirso, Škofjeloška cesta 17,
Medvode, zavarovalno polico, št. AO
425939, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gny-74897

Kršlin Janez, Ramovševa ulica 22,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0304062, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-75283

Mahič Emir, Trg Rivoli 4, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 823155, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d.. gny-75247

Nemec Primož, Sedraž 3, Laško, za-
varovalno polico, št. 840812, 840813 in
806023. gnb-75245

Otoničar Urška, Črna vas 95/m, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 383950, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnw-75099

Peternelj Franc, Plužnje 11, Cerkno,
zavarovalno polico, št. 839429, izdala za-
varovalnica Tilia. gnq-75255

Pintarič Franjo, Škalce 29, Slovenske
Konjice, zavarovalno polico, št. 389256,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d..
gne-74892

Pisek Nina, Trnovska ulica 8, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 784926, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnm-75009

Starman Simona, Hafnerjevo naselje
16, Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
388162, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnm-74884

Tarman Robert, Planina pod golico 64,
Jesenice, zavarovalno polico, št. 423572,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnr-75054

Tomažin Lojze, Podlubnik 236, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 253899, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnx-74948

Vrhovnik Bor, Runkova ulica 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO
00101442748, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnz-74996

Žagar Marija, Podlubnik 153, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 240116, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnd-74947

Spričevala

Andrejašič Danilo, Javorniška 6/a, Po-
stojna, maturitetno spričevalo Gimnazije v
Postojni, izdano leta 1969/70.
gnw-74949

Babojelić Mario, Grablovičeva 26, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1993. gnc-75094

Babovič Uroš, Dolenjska cesta 45/b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Litostroj, izda-
no leta 1991. gnw-75299

Bratko Tadej Bor, Jadranska cesta
14/d, Ankaran – Ankarano, spričevalo 3.
letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2001.
gnc-74944

Brodnik Aleksander, Kompolje 37P, Vi-
dem-Dobrepolje, obvestilo o uspehu 4. let-
nika Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Go-
rica, izdano leta 2000. gne-75267

Brojan Uroš, Vir, Zoisova 37, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričeva-
lo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano
leta 1993. gnq-75205

Debeljak Sabina, Šlosarjeva ulica 1,
Medvode, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdal
RIC Ljubljana, leta 1997. gnl-74985

Drobič Tanja, Kamna Gorica 23, Kam-
na Gorica, diplomo št. I.256, izdala STŠ
dne 23. 6. 1989. gnx-75048

Dulić Emir, Štanjel 67, Sežana, diplo-
mo Srednje kovinarske in usnjarske šole v
Domžalah, izdana leta 1990. gnd-75043

Flisar Dejan, Murski črnci 26, Tišina,
spričevalo 1. letnika št. I.KS-1786 Sred-
nješolskega centra tehniško pedagoške
usmeritve Murska Sobota, izdano leta
1989/90. gnp-75056

Gašperič Maja, Pod smreko 8, Črno-
melj, spričevalo 1. letnika SŠGT Novo me-
sto. gnq-75055

Hafner Katja, Trg svobode 15, Ravne
na Koroškem, spričevalo 1. letnika Sred-
nje strojnokovinarske šole Ravne , št. ose-
bnega lista 42, izdano leta 1992.
gnc-75223

Horvat Alan, Semedela 79/b, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole – smer kuhar,
izdano leta 1995. gnz-75246

Jurca Jože, Pivska ulica 1, Postojna,
maturitetno spričevalo ESŠ Koper – smer
ekonomski tehnik, izdano leta 1979.
gne-74867

Kamenik Martin, Socka 54, Nova Cer-
kev, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne elektro šole v Mariboru, št.
1175/I-1016/77, izdano leta 1977.
gnu-75001

Kepe Edit, Pince 15/a, Lendava – Len-
dva, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole v Mariboru, št. 1630, izdano leta
1999. gnp-75206
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Kert Gorazd, Bolfenška 9, Maribor, in-
deks, št. 18940608, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnp-75306

Klofutar Špela, Polje, Cesta XLIV/6,
Ljubljana-Polje, diplomo Srednje kemijske
šole, izdana leta 1989. gnq-75080

Konig Irena, Babno 30, Celje, indeks,
št. 61172645, Univerze v Mariboru.
gnt-75027

Kovačič Breda, Kunšperk 13, Bistrica
ob Sotli, indeks, št. 80008857, izdala Eko-
nomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gnv-75200

Krasovac Frano, Široka 5, 20000 Du-
brovnik, diplomo II stopnje Akademije za
glasbo, št. 759 z dne 24. 10. 1979.
gnq-75034

Leber Martin, Okrog 24, Ponikva, spri-
čevalo o 1. do 3. letnika Srednje strojne
šole Štore. gny-74872

Mišar Božidar, Obala 130, Portorož –
Portorose, spričevalo 8. razreda osnovne
šole, izdala Delavska univerza v Ljubljani,
izdano leta 1972. gnk-74986

Možina Simona, Okrogarjeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika
Upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1991 do 1995. gnr-75129

Munda Majda, Gradišče 14/b, Vrhnika,
spričevalo od 1 do 3. letnika Poklicne fo-
tografske šole v Ljubljani, izdano leta 1977,
1978 in 1979. gnl-75160

Novinšek Tadej, Čečovje 39, Ravne na
Koroškem, obvestilo o uspehu Gostinske
šole – smer kuhar , natakar, šolsko leto
2000/2001. gnp-74881

Oman Igor, Borovška 75, Kranjska Go-
ra, indeks, izdala Srednja lesarska šola
Škofja Loka leto izdaje 1987. gny-75047

Oprešnik Urban, Erjavčeva cesta 9, Ve-
lenje, indeks, št. 41047157, izdala Fakul-
teta za organizacijske vede. gnn-74983

Ovniček Veronika, Hrastje 122, Kranj,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje živil-
ske in mlekarske šole v Kranju. gnk-74886

Pipa Nada, Jamova 27, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Ekonomske srednje šo-
le v Ljubljani, št. 107, izdano 1. 7. 1982,
na ime Godina Nada. gnj-74966

Poštrak Bojan, Cezanjevci 40/a, Ljuto-
mer, spričevalo o zaključnem izpitu 1. in 2.
letnika Poklicne kmetijske šole Rakičan,
izdano leta 1981/82. gnu-74951

Rendič Denis, Srebrničeva 6, Koper –
Capodistria, spričevalo SGTŠ Izola – go-
stinski tehnik, šolsko leto 1997/98.
gnf-75191

Siječić Diana, Tolminskih puntarjev 2/b,
Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje lesne šole v Novi Gorici, izdano
leta 1998. gnq-75155

Sirnik Vesna, Ulica Jana Husa 40, Ljub-
ljana, indeks, št. 71940457, izdala Biote-
hniška fakulteta. gnn-75083

Slokar Branimir, Wangelen, 3413 Kal-
tacker, Švica, diplomo Akademije za glas-
bo, izdana leta 1968. gnv-75075

Strain Novak Katarina, Tržaška cesta
477, Brezovica pri Ljubljani, potrdilo o
uspehu 1. letnika Srednje upravno-admi-
nistrativne šole, izdano leta 1992 na ime
Strain Katarina. gnm-74984

Šraj Anton, Glogovica 13/b, Šentvid pri
Stični, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne lesne šole v Škofji Loki, št.
23340/72, izdano leta 1972. gnd-75243

Štamfelj Enea, Partizanska 25/b, Ko-
per – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Izobraževalnega centra Memory, iz-
dano leta 1999. gnj-74937

Štefančič Blaž, Potok 4/a, Kočevje, in-
deks, št. 71970472, izdala Biotehniška
fakulteta. gns-74928

Štefančič Niki, Tesovnika 29, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1997. gnt-75127

Šterbenc Igor, Stari trg ob Kolpi 13,
Stari trg ob Kolpi, maturitetno spričevalo
SERŠ v Ljubljani, izdano leta 1985.
gno-75182

Štritof Milan, Ravne 14, Cerknica, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Srednje strojne šole
v Ljubljani, izdano leta 1976 in 1977.
gnm-75084

Tassel Mojca, Cesta IV. prekomorske
70, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Veno Pilon Ajdovščina, št.
5, izdan 28. 8. 1980, izdano na ime Marc
por. Tassel Mojca. gne-74946

Tomašević Živadin, Gibarac, ZRJ, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srenje gostin-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
gnz-75271

Tonkli Dejan, Primorska 1, Šoštanj, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole Borisa Kidri-
ča Celje – mehanik vozil in voznih sred-
stev, izdano leta 1992. gnc-75294

Zaletel Nada, Krimska ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje go-
stinske šole, izdano leta 1979 in 1980,
izdano na ime Jezernik Nada. gnf-75166

Zaletel Nada, Krimska ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980, izdano
na ime Jezernik Nada. gnj-75212

Zupan Cvetka, Grahovše 13, Tržič, po-
trdilo o strokovni usposobljenosti za poslo-
vodjo št. 3911/94, izdala Delavska univer-
za Tržič dne 17. 5. 1994. gnj-75037

Zver Marjan, Štefana Kovača 62, Turni-
šče, spričevalo Srednje kmetijske šole –
kmetijska mehanizacija. gno-75282

Žumer Matiček, Kotnikova 12, Ljublja-
na, indeks, št. 20970291, izdala Pravna
fakulteta. gnx-75098

Žuran Marjana, Prerad 24, Polenšak,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
komercialne šole. gnb-74895

Ostali preklici

Bektašević Kelim, Trata 1, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnf-75291

Berdavs Saša, Rudarsko naselje 26,
Kočevje, delovno knjižico, ser. št.
113705, reg. št. 144/87. gnw-75049

Brežan Marko, Ljubeljska ulica 15, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 1221 – vozovnica s
100% popustom, izdal LPP. gno-75157

Čas Marija, Vrhe 36, Slovenj Gradec,
delovno knjižico, št. 19364, izdana leta
1996. gnd-75168

Galjot Pavel, Gasilska 64, Mengeš, štu-
dentsko izkaznico, št. 19336880, izdala
Ekonomska fakulteta. gnj-75112

Glavina Boris, Župančičeva 4, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnt-74877

Habič Urška, Cesta v kostanj 5/b, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 41044852,
izdala Fakulteta za organizacijske vede v
Mariboru. gnf-75266

Kocijan Ljubica, Cvetkova 14, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 318, ser.
št. 299882, izdala UE Ljutomer.
gnz-74896

Kodela Marjan, Lendavska 43/a, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, ser. št.
0130047, reg št 53730, izdala UE Mur-
ska Sobota. gng-74890

Kolenc Andrej s.p., Spodnja Rečica 24,
Mozirje, izvod licence št.
004521/5452-LM45/1997, izdala OZS,
dne 13. 12. 1997, za vozilo IVECO 100 E
21, z reg. oznako CE 12-70J. gns-75153

Kramžar Nataša, Kidričeva 4/b, Zagor-
je ob Savi, delovno knjižico. gnb-75070

Krže Simona, Kračali 3, Sodražica, štu-
dentsko izkaznico, št. 19369155, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne-75092

Kurbus Alojz, Mele 22, Radenci, veljav-
nost ŽR HKS G. Radgona , št.
51910-625-20007/8070104-881.
gno-75132

Ličen Peter, Selo 31/b, Žirovnica, štu-
dentsko izkaznico, št. 25025520, izdala
FAGG – šola za arhitekturo v Ljubljani.
gnm-75209

MAGNET d.o.o., Bukovska vas 13/a,
Šentjanž pri Dravogradu, izvod licence št.
0000321 za vozilo M.A.N. 19.403 FLT z
reg. oznako SG 39-45S, izdala GZS dne
1. 12. 1997. gnk-75161

Malačič Darja, Lončarovci 37, Križevci,
delovno knjižico, reg. št. 60104, ser. št.
0259843, izdala UE Murska Sobota.
gnn-75183

Malovrh Kostric Mateja, Vrhovci, Cesta
XVIII/4, Ljubljana, delovno knjižico.
gne-74942

Peternel Gregor, Dolenja Dobrava 10,
Gorenja vas, potrdilo o opravljenem izpitu
za varno delo s traktorji in traktorskimi pri-
ključki, št. 2353, izdala Srednja mlekarska
in kmetijska šola Kranj, leta 2000.
gny-75197

Požek Vesna, Velika sela 1/a, Adlešiči,
delovno knjižico, ser. št. A 0304276, reg.
št. 1254, izdala UE Črnomelj. gnp-74981

Sabanovski Naser, Tržaška cesta 36,
Postojna, delovno knjižico. gns-75053
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Škerić Mumin s.p., Avtoprevozništvo,
Kamnica 16, Dol pri Ljubljani, licenco št.
009145/13410/04-LUM36/1999, izdana
3. 12. 1990 pri OZS, s serijsko št.
0010098 za vozilo TAM 260 A 119 T z
reg. oznako LJ 41-10E. gnb-74970

Škorjanc Adolf, Črešnova 3/a, Sloven-
ske Konjice, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1050839.
gnr-75079

Špiclin Anton, Kidričeva 5, Lendava –
Lendva, delovno knjižico. gnx-74952

Tomc Kristina, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, študentsko izkaznico, št.
18981031, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnb-75270

Vaupotič Mira, Sobetinci 45/a, Markov-
ci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1179172. gnt-75052

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
KRANJ, Gosposvetska ulica 12, Kranj, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1223266 z dne 29. 11. 2000.
gnu-74905

Žnidarič Dušica, Vrtna ulica 16, Ljuto-
mer, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1029830.
gnt-75256

Žumer Martin s.p., PI-KO KLAVNICA,
Apače 46, Lovrenc na Dravskem polju, iz-
vod licence št.
004223/3748-ZR52/1997, z dne 10.
12. 1997, izdala OZS za vozili Zastava
80.10, z reg. oznako MB 90-08D in TAM
75T5 BKR, z reg. oznako MB A88-36.
gnq-75105
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Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
IN SODNEM REGISTRU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

PREDPISI O GOSPODARSKIH DRUŽBAH
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Brusa

in SODNEM REGISTRU
Obsežne dopolnitve zakona o gospodarskih družbah so bile za novega sodnika
dr. Marka Brusa izziv, da se je sistematično, od točke do točke, lotil razlage
obširnega zakona. Pri tem posebej opozarja na vse nove zakonske določbe, na
njihov izvor in pomen, tako da je njegov avtorski prispevek v tej knjigi že zasnova
komentarja zakona.

Ker v uvodnih pojasnilih dr. Brus posebej opozarja na drugo zakonodajo na področju
gospodarskega prava, sta v tej knjigi, poleg zakona o sodnem registru, objavljena
tudi zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in del zakona o finančnem
poslovanju podjetij, ki vsebuje določbe o izbrisih gospodarskih družb iz sodnega
registra brez likvidacije.

Cena 5130 SIT z DDV 10562
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