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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo blaga
brez omejitev

Popravek
Ob-41747

V objavi javnega naročila RTV, št.
153/2000 (Ob-41369), za izbiro najugo-
dnejšega ponudnika rezervnih delov za mag-
netoskope in kamere Betacam SP in druge
aparature po odprtem postopku, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 120-124 z dne
29. 12. 2000, se 14. točka pravilno glasi:

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): eko-
nomska cena 60%, tehnična ustreznost
20% in dobavni rok 20%.

Javni zavod RTV Slovenija

Popravek
Ob-42133

V javnem naročilu brez omejitev za
blago, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 113 z dne 8. 12. 2000, Ob-40273
(stran 10870) pod številko 00172/2000,
se spremenijo naslednje točke, ki se pra-
vilno glasijo:

6. (b) Razpisno dokumentacijo je mož-
no zahtevati do 1. 2. 2001 do 12. ure.

7. (b) Ponudbe je potrebno predložiti do
1. 2. 2001 do 12. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 2. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi naroč-
nika.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 1. 2. 2001 po
12. uri.

Pohorje, p.o., Mirna

Št. 30/01 Ob-41646
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Poljane, Poljane 100,

4223 Poljane nad Škofjo Loko, tel.
04/50-70-500, faks 04/50-705-28.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola
Poljane, Poljane 100, 4223 Poljane nad
Škofjo Loko.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenih artiklov po skupinah:

– kruh in pekovski izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– sadje in zelenjava,
– zamrznjene ribe in ostala hrana,
– jajca,
– mlevski izdelki in testenine,
– sirupi in sadni sokovi,
– ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi blago v celoti ali po
skupinah.

(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 3. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 28. 2. 2003.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Poljane, Poljane 100, Polja-
ne nad Škofjo Loko, tajništvo šole, tel.
04/50-70-500.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do dneva odpi-
ranja ponudb, vsak delavnik od 9. do 12.
ure. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa zahtevajo (s predloži-
tvijo dokazila o vplačilu stroškov), da se jim
dokumentacija pošlje po pošti, po elektron-
ski pošti ali na disketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je v ceni)
na žiro račun šole št. 51510-603-34142.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: od 19. 2. 2001 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Poljane, Po-
ljane 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba” in
s številko objave tega javnega razpisa z na-
vedbo predmeta javnega razpisa (skupine
ali več skupin). Na hrbtni strani kuverte mo-
ra biti označena firma, sedež, telefonska
številka in številka faksa pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 2. 2001 ob 10.30 na Osnovni šoli
Poljane, Poljane 100, Poljane nad Škofjo
Loko.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: lastna menica v vredno-
sti 10% od vrednosti ponudbe; naročnik nu-
di 45-dnevni rok plačila od dneva prejema
fakture, če ponudnik fakture izdaja deka-
dno ali 30-dnevni rok plačila, če ponudnik
fakture izdaja enkrat mesečno za sukcesiv-
no dobavo artiklov.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: zahteve opredeljuje razpisna doku-
mentacija.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1):

a) ponudbena cena 25 točk,
b) celovitost ponudbe do 20 točk,
c) ugodnejši plačilni pogoji in popusti 15

točk,
d) dosedanje izkušnje s ponudniki 10

točk,
e) reference 5 točk,
f) krajevna bližina 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Metka Debeljak, po-
močnica ravnateljice.

Razpis je bil poslan v objavo dne: 4.
januarja 2001.

16., 17.
Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko

Št. 31/2001 Ob-41655
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Bistrica Tržič, Begunj-
ska c. 2, 4290 Tržič, tel. 04/59-63-007,
faks 04/59-63-007.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): odprti postopek.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Bistri-
ca Tržič, Begunjska c. 2, Tržič.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenih artiklov po skupinah:

– kruh in pekovski izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– sadje, zelenjava in jajca,
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– sirupi in sadni sokovi,
– ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj lahko ponudi blago v celoti ali po
skupinah.

(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 3. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 28. 2. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Bistrica Tržič, Begunjska c.
2, Tržič, tajništvo šole, tel. 04/59-63-007.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS do dneva odpi-
ranja ponudb, vsak delovnik od 9. do 12.
ure. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo osebno ob predložitvi poobla-
stila in dokazila o vplačilu stroškov na žiro
račun šole, lahko pa zahtevajo (s predloži-
tvijo dokazila o vplačilu stroškov), da se jim
dokumentacija pošlje po pošti, po elektron-
ski pošti ali na disketi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je v ceni)
na žiro račun šole št. 51500-603-30869.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Osnovna šola Bistrica Tr-
žič, Begunjska c. 2, 4290 Tržič. Zapečate-
ne kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba” in s števil-
ko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta javnega razpisa
(skupine ali več skupin). Na hrbtni strani
kuverte mora biti označena firma, sedež,
telefonska številka in številka telefaksa poši-
ljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 2. 2001 ob 14.30 na Osnovni šoli
Bistrica Tržič, Begunjska c. 2, Tržič.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: lastna menica v vredno-
sti 10% od vrednosti ponudbe; naročnik nu-
di 45-dnevni rok plačila od dneva prejema
fakture, če ponudnik fakture izdaja deka-
dno ali 30-dnevni rok plačila, če ponudnik
fakture izdaja enkrat mesečno za sukcesiv-
no dobavo artkilov.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik, da mu bo priznana sposobnost: zahte-
ve opredeljuje razpisna dokumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudbe ponudniki ne smejo več
umakniti ali spremeniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN - 1):

a) ponudbena cena 25 točk,
b) celovitost ponudbe do 20 točk,
c) ugodnejši plačilni pogoji in popusti 15

točk,

d) dosedanje izkušnje s ponudniki 10
točk,

e) reference 5 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: Tatjana Šnobel. Raz-
pis je bil poslan v objavo 3. 1. 2001.

16., 17.
Osnovna šola Bistrica Tržič

Št. 2/1-1 Ob-41656
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Celjske lekarne, Mikloši-
čeva 1, Celje, tel. 03/425-02-00, faks
03/425-02-25.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): oddaja javnega naročila
po odprtem postopku.

3. (a) Kraj dobave: sedež naročnika Mi-
klošičeva 1, Celje in vse enote zavoda.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniška oprema po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročilo se ne deli na sklope.

(č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 30

dni od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na-
ročnik bo poslal razpisno dokumentacijo za-
interesiranemu ponudniku, ki bo posredo-
val pisno zahtevo priporočeno pri pošti. V
zahtevi je obvezno navesti polno ime (firmo
in naslov) z žigom in podpisom odgovorne
osebe. Razpisno dokumentacijo bo naroč-
nik poslal najkasneje naslednji dan po pre-
jemu zahteve.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
zainteresiranim ponudnikom na voljo brez-
plačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javni zavod Celjske lekar-
ne, Miklošičeva 1, Celje, v originalu v zape-
čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba računalniške opreme”, osebno ali pri-
poročeno s povratnico.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2001 ob 13. uri na sedežu zavoda,
sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naro-
čila z veljavnostjo 30 dni od datuma, ki je
določen za izdajo sklepa o izbiri najugo-
dnejšega ponudnika.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki mo-
rajo pri skupnem poslu nastopati kot par-
tnerji z enim poslovodečim, vsi pa so soli-
darno zavezani za izpolnitev.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-

ti ponudnik, da mu bo priznana sposo-
bnost: pravne osebe, ki so registrirane za
dejavnost, ki je predmet razpisa in imajo
vsa predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po roku, določe-
nem za oddajo ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo informacije o
naročilu na telefonski številki naročnika.

16., 17.
Javni zavod Celjske Lekarne

Št. 47/01 Ob-41659
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
477-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): odprti postopek javnega
naročila.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: olje za plinske motorje.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno 2001.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 114, telefon 477-96-28. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpi-
sne dokumentacije in davčno številko.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko dvigne med 8. in 12.
uro, oziroma po predhodni najavi kontaktni
osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 2.500 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanon na žiro račun naročni-
ka pri Agenciji številka 50103-601-23953,
s pripisom “JR B1/01”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 2. 2001 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti ku-
verti (ovitku) z navedbo naslova ponudnika
in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za naba-
vo olja za plinske motorje – JR B1/01”.
Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se
na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da
še ni bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, pre-
vzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba številka 118, I. nadstropje, telefon
477-96-20, faks 477-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 2001 ob
12.30, v sejni sobi številka 200, II. nadstro-
pje na sedežu naročnika, Povšetova ulica
6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko so-
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delujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 500.000 SIT, na priloženem
obrazcu kot varščino, da bo v primeru, da
bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod
pogoji tega razpisa sklenil pogodbo.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumenaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (50. člen ZJN):
– cena 10 točk,
– plačilni pogoji 2 točki,
– rok dobave olja 2 točki,
– čas izdelave poročila o analizi rablje-

nega olja 4 točke,
– čas odvoza rabljenega olja 2 točki.
Način uporabe meril je podrobneje opre-

deljen v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naroči-

lu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme po-
nudnik zahtevati le pisno na naslov Javno po-
djetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000
Ljubljana, telefaks 01/477-97-13. Sestanka
s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega
lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim raz-
pisom, je 5 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori, pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

16., 17.
18. Zahteva za objavo odposlana dne

5. 1. 2001.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 23/2001 Ob-41660
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Trubarjeva 5/IV, Ljubljana, faks 426-59-08.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vrhov-
ci, Cesta na Bokalce 1, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža opreme
za prenovljeni del in telovadnico Osnov-
ne šole Vrhovci, Cesta na Bokalce 1,
Ljubljana.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo samo
v kompletu.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave in montaže, če je pred-

videno: februar 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

10. marec 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Me-
stna občina Ljubljana, Oddelek za predšol-
sko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubar-
jeva 5/IV, Ljubljana.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-8010108.

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

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene s pripisom “Ponudba – ne odpi-
raj” in z navedbo predmeta naročila: JN
1/2001 dobava in montaža opreme za OŠ
Vrhovci. Na kuverti mora biti popoln naslov
ponudnika.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Trubarjeva 5/IV, Ljubljana, tel.
425-41-09.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 2. 2001 ob 11. uri, v prostorih MOL,
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževa-
nje in šport, Trubarjeva 5/IV, Ljubljana, so-
ba št. 37.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo dobavljene opre-
me in montaže bo izvršeno v 60 dneh po
uradnem prejemu s strani nadzornega orga-
na potrjenega računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb, 6. 2. 2001 do 11. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN-1): na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Marko Veber, MOL, Trubarjeva 5/IV,
tel. 425-41-09.

16., 17.
Mestna občina Ljubljana

Ob-41667
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
03/56-51-232.

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

3. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: udarne plošče za mline
tip KSG 90.60 kotla OP 380 b bloka
125 MW.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudba se izdela v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,500.000 SIT.

(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zadnji rok dobave je 30. 4. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna slu-
žba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje (od 10. do 12. ure).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 2. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT; znesek je potrebno naka-
zati na ŽR št. 52700-601-11513. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da
je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izja-
vo, da ni registriran za DDV.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 5. 2. 2001 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v
TET, d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici
27, Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako
“Ne odpiraj – ponudba”, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter na-
vedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 2. 2001 ob 10.30,
v prostorih TET, d.o.o., Ob železnici 27.

9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ob zakonsko predpisanih splošnih pogojih
(po 41. do 43. členu ZJN-1) mora ponudba
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– parafirane in žigosane vse strani pre-
dloga pogodbe z naročnikom,

– menico za zavarovanje resnosti po-
nudbe,

– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogod-
bene obveznosti,

– izjavo o nameri izdaje dveh menic za
zavarovanje plačil podizvajalcem,

– izpolnjen, žigosan in podpisan obra-
zec ponudbe,

– izpolnjeno tabelo cen ulitkov po količi-
nah, dimenzijah in kvalitete materialov z do-
stavo naročniku brez DDV.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati  60  dni  od  dneva  odpiranja  po-
nudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): edino
merilo je cena s plačilnimi pogoji in roki
plačil.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih Boris Plantan.

16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje



Stran 48 / Št. 2 / 12. 1. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

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

Ob-41642
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Navor, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12,
Celje, po pooblastilu Prepadnik Rajka, Na
Gradišču 21, 3330 Mozirje.

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

3. Kraj izvedbe del: Nazarje, k.o., Pri-
hova.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: MHE
Prehova – gradbeno obrtna dela, v oce-
njeni vrednosti 35 mio SIT brez DDV.

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

nesprejemljivost variant: nesprejemljivost
variant.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del in čas izvedbe: od 1. 3. 2001
do 30. 5. 2001.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Na-
vor, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000
Celje.

(b)
(c) Znesek in način plačila za razpisno

dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT z virmanom na Ž.R. št.
50700-601-102487, Navor, d.o.o., pred
dvigom dokumentacije, s pripisom “MHE
Prehova“.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 2. 2001 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Navor, d.o.o., Ulica XIV.
divizije 12, Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 2. 2001 ob 13. uri; Navor, d.o.o., Ulica
XIV. divizije 12, Celje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe,  če  so  v  tem  postopku  zahte-
vana: menica v višini 10% razpisne vredno-
sti JN.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
z mesečnimi situacijami v min. brezobrest-
nem valutnem roku 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 2. 2001 po
12. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (51. člen ZJN): dolo-
čena v razpisni dokumentaciji (cena 60%),
usposobljenost (10%), reference (10%), pla-
čilni pogoji (10%), rok izgradnje (10%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kompletna tehnična dokumentacija je
na ogled pri investitorjevem vodji javnega
naročila Navor Celje, Ulica XIV. divizije
12/III, 3000 Celje.

17., 18.
Navor, d.o.o., Celje,

po pooblastilu Prepadnik

Št. 351-25/00 Ob-41754
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, faks
582-11-33.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
gradenj po odprtem postopku.

3. Kraj izvedbe del: Otroški vrtec Šmarje
pri Jelšah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: adap-
tacija in dozidava Otroškega vrtca Šmar-
je pri Jelšah.

Ocenjena vrednost del: 190,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisa-
na dela skupaj.

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

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne more.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
april 2001, dokončanje del: september
2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Oddelek za družbene dejavnosti in finance
– Zlatka Pilko.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 18. 1. 2001
do 26. 1. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT. Način plačila:
z virmanskim nakazilom na račun št.
50730-630-10189.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 2. 2001 do 10. ure,
v tajništvo Občine Šmarje pri Jelšah, Ašker-
čev trg 12, soba št. 23 (I. nadstropje).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za adaptacijo in dozidavo Otroškega vrtca
Šmarje pri Jelšah”.

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2001 ob 11. uri, Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah – sejna soba (II. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih glede plačeva-
nja: naročilo se financira iz proračunskih
sredstev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni omejitev.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo s 50. členom ZJN-1 natančneje opre-
deljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča
za izbor najugodnejšega ponudnika pa
bodo:

– ponudbena cena: 80 točk,
– plačilni pogoji: 50 točk,
– rok dokončanja del: 5 točk,
– reference: 10 točk.
Teža in način uporabe meril je navedena

v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: Občina Šmarje pri Jelšah – Zlatka Pil-
ko (582-12-20, 582-10-38).

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 110-111 z dne 1. 12.
2000.

Datum predložitve javnega naročila na
Uradni list RS: 5. januar 2001.

18.
Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-41759
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zavod Športni center Maribor,
Koroška cesta 33, 2000 Maribor, faks
02/252-75-40, tel. 02/229-47-30, GSM
041/62-74-91, e-mail: pristan@siol.net.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): naročnik bo pri vrednote-
nju in izboru najugodnejše ponudbe upoš-
teval ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Podrobnejša merila in vrednotenje po-
sameznih elementov je v razpisni dokumen-
taciji.

3. Kraj izvedbe: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote: grad-
nja objektov zimskega kopališča Pri-
stan, komercialnega dela kopališča,
komunalne ureditve območja zazidave
in oddaje dela nezazidanega stavbne-
ga zemljišča v soseski S-8 Š-8/1 v Ma-
riboru.

Skupna ocenjena vrednost projekta je
2.014,863.150 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obsega sklopov
in možnost potegovanj za en sklop sklop,
več sklopov ali za vse skupaj: naročnik ne
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predvideva oddaje naročila po posameznih
sklopih.

(c)
5. (a) Kjer je potrebna sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: razpisna komisija
variantnih ponudb ne bo upoštevala.

(b)
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek izgrad-
nje: marec 2001, konec izgradnje: decem-
ber 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: dvig razpisne do-
kumentacije: ZIM Zasnove in vodenje inve-
sticij, d.o.o., 2000 Maribor, Slovenska ul.
40/II, telefon: 02/220-15-82, faks
02/250-15-73, E-mail: zim@zim.si, Anica
Rep in Matjaž Bertoncelj, udia, dodatne
informacije: JZ Športni center Maribor,
2000 Maribor, Koroška c. 33, telefon
02/229-47-31, faks: 02/252-75-40,
E-mail: pristan@sil.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: naročnik za dvig
razpisne dokumentacije ne postavlja nobe-
nih časovnih omejitev, opozarja pa ponu-
dnike na čimprejšnji dvig dokumentacije.

Dokumentacija se lahko dvigne vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 60.000 SIT, virmansko ali s
položnico na račun JZ Športni center Mari-
bor, št. ŽR 51800-603-34004, APP Mari-
bor, s pripisom “dokumentacija Pristan”. JZ
ŠCM bo vsem po vplačilu izdal račune.

8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 2. 2001 do 12. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: ZIM Zasnove in vodenje
investicij, d.o.o., Slovenska ul. 40 2. nad-
stropje, soba 207, 2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2001 ob 13. uri, ZIM, d.o.o. Sloven-
ska ul.40/II – sejna soba, 2000 Maribor.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v ten postopku zahtevane:
ponudnik za resnost ponudbe predloži ori-
ginalno bančno garancijo v vrednosti 5% od
ponudbene cene, kot jamstvo za resnost
ponudbe, v primeru odstopa od ponudbe,
ki jo lahko naročnik unovči. Vzorec garanci-
je je priložen v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila: pogoji
financiranja so navedeni v razpisni doku-
mentaciji in v osnutku pogodbe, ki je priloga
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: podrobno je opredelje-
no v razpisni dokumentaciji.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
podrobni pogoji so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji z vzorci izjav.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna 60 dni od dneva odpiranja po-
nudb, oziroma do podpisa pogodbe.

Razpisna komisija bo odločitev sprejela
najkasneje v roku 22 dni po odpiranju po-
nudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril, ocenitev ponudb: na-
ročnik bo pri vrednotenju in izboru najugo-
dnejše ponudbe upošteval ekonomsko naj-
ugodnejšo ponudbo.

Podrobnejša merila in vrednotenje po-
sameznih elementov je v razpisni dokumen-
taciji.

16.
Javni zavod Športni center Maribor

ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Št. 2680-3/00 Ob-41669
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija za železniški pro-
met, 2000 Maribor, Kopitarjeva 5, faks
+386-02-234-14-52.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izdelava strokovnih pod-
lag za izvedbo lokacijskega načrta Bel-
tinci – Puconci.

4. Kraj izvedbe: Beltinci – Markišavci –
Puconci.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: potrebna je:

– registracija za tovrstno dejavnost,
– poznavanje tehnologije železniškega

prometa,
– poznavanje projektiranja in gradnje prog.
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z zakonom o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 29/86, Ur. l. RS, št. 40/94,
69/94, 29/95, 59/96) in v skladu s pravil-
nikom o podrobnejši vsebini projektne do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 35/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravna oseba mora navesti imena, strokov-
ne kvalifikacije in reference osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 4 mesece.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Direkcija za železniški promet, 2000
Maribor, Kopitarjeva 5, kontaktna oseba je

Lidia Jurše, tel. 02/234-14-36, tehnični
del: Alenka Pirnat, tel. 01/291-42-04, Mi-
lenko Ćućić, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/291-45-85.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija se lahko zahteva do 5. 2. 2001, od
9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo proti plačilu
15.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
50100-630-10014, stroškovno mesto
2422.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti predložene do 15. 2. 2001 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in zveze, Direkcija za že-
lezniški promet – vložišče, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 15. 2. 2001
ob 11. uri, na naslovu: Republika Sloveni-
ja, Ministrstvo za promet in zveze, Direkci-
ja za železniški promet, 2000 Maribor, Ko-
pitarjeva 5 – sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 3% vre-
dnosti javnega naročila in mora veljati 30
dni po izteku veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: financiranje in pla-
čila se bodo izvajala skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: samostojni izvaja-
lec v sodelovanju s podizvajalci, ki jih na-
vede v ponudbi ali skupina izvajalcev (joint
venture).

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in te-
hnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– imajo izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj
treh projektov, kot glavni izvajalec, ki so po
svoji naravi in zahtevnosti primerljivi razpisa-
nemu projektu, v zadnjih 3 letih,

– zagotoviti vsaj po 1 strokovnjaka iz
6 področij, navedenih v razpisni dokumen-
taciji,

– poprečni letni promet ponudnika v zad-
njih treh letih mora biti v višini najmanj ena in
polkrat (1,5×) vrednosti javnega naročila,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij,

– rok dokončanja ne more biti daljši od
razpisanega.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost po-
nudbe mora biti najmanj 90 dni od dneva,
ko poteče rok za oddajo ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– višina ponudbene cene: 80%,
– rok izvedbe javnega naročila: 20%.
18. Druge informacije o naročilu: dru-

ge informacije o naročilu lahko ponudniki
zahtevajo pisno ali po telefaksu
02/234-14-52, na naslov: RS MPZ – Di-
rekcija za železniški promet, 2000 Mari-
bor, Kopitarjeva 5.

Naročnik bo pisno odgovoril na vsa vpra-
šanja, ki jih bo prejel v pisni obliki najkasne-
je 5 dni pred potekom roka za predložitev
ponudb.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija za železniški promet

Maribor

Ob-41845
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za zapo-
slovanje, Območna služba Celje, Ljubljan-
ska cesta 14, 3000 Celje, 03/544-26-30.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: čiščenje poslovnih prosto-
rov v skupni izmeri 1990 m2 ter oskrba s
toaletnim materialom; 7,000.000 SIT let-
no.

4. Kraj izvedbe: Celje, Gledališki trg 7 in
Ljubljanska cesta 14; Rogaška cesta 40,
Šmarje pri Jelšah; Kidričeva ulica 5, Laško;
Mestni trg 7, Žalec; Ulica Leona Dobrotin-
ška 3, Šentjur pri Celju.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za del storitev.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 4. 2001, za do-
bo treh let.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zavod Republike Slovenije za zaposlova-
nje, Območna služba Celje, Ljubljanska
cesta 14, Celje, kontaktna oseba Bernar-
da Keblič, tel. 03/544-26-30, faks
03/544-20-15.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 2. 2001 do
12. ure.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-

bno predložiti ponudbo: 16. 2. 2001 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Območna služba Celje,
Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba
za čiščenje poslovnih prostorov s pripada-
jočimi čistili” in z navedbo številke objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrb-
tni strani ovojnice mora biti naveden naslov
ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 2. 2001 ob
10. uri, na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za zaposlovanje, Območna služba Ce-
lje, Ljubljanska cesta 14.

12.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 16. 2. 2001
po 12. uri.

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

– ponudbena vrednost naročila, delež
merila 50%,

– kakovost na podlagi dokazil o kakovo-
sti izvajanja storitev, delež merila 15%,

– reference, delež merila 15%,
– rok plačila, delež merila 20%.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-

godnejši.
18., 19., 20.

Zavod RS za zaposlovanje
OS Celje

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

podatkov o izidu razpisa za
blago

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

Ob-41650
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo me-
dicinsko sanitetno potrošnega materiala (za
v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 prizna
naslednjim ponudnikom:

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,

2. Cardio-Trade, d.o.o., Ljubljana,
Peričeva 19, 1000 Ljubljana,

3. Tosama, d.d., Vir, Šaranovičeva
35, 1230 Domžale,

4. Nord Žalec, d.o.o., Gotovlje 62a,
3310 Žalec,

5. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,

6. J.S. Evro-Medical Company,
d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor,

7. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spa-
siča 10, 1000 Ljubljana,

8. Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice,

9. Beiersdorf, d.o.o., Kajuhova 5,
1000 Ljubljana,

10. Simps’s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,

11. Thomy Frey East, d.o.o., Ljublja-
na, Vodnikova 170, 1000 Ljubljana,

12. Interpart, d.o.o., Cesta na brdo
49, 1125 Ljubljana,

13. PFM-S, d.o.o., Kolodvorska 2,
4000 Kranj,

14. Gopharm, d.d., Nova Gorica, Se-
dejeva 2, Nova Gorica,

15. Helpy, d.o.o., Dobrave 7a, 1236
Trzin,

16. Auremiana, d.o.o., Sežana, Parti-
zanska 109, 6210 Sežana,

17. Farmadent, d.o.o., Zagrebška
91, 2000 Maribor,

18. Medinova, d.o.o., Ljubljana,
Masarykova 17, 1000 Ljubljana,

19. Mollier, d.o.o., Kidričeva 3, 3000
Celje,

20. Medias International, d.o.o., Res-
ljeva cesta 30, 1000 Ljubljana,

21. Merit, d.o.o., Ljubljana, Šmartin-
ska 130, 1000 Ljubljana,

22. Hospitalia, d.o.o., Ljubljana, Za-
loška cesta 21, 1000 Ljubljana,

23. Alpos Meding, d.o.o., Ul. Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,

24. Valencia Stoma-Medical, d.o.o.,
Ljubljana, Župančičeva 10, 1000 Ljub-
ljana,

25. Emporio Medical, d.o.o., Ljublja-
na, Prešernova 2, 1000 Ljubljana,

26. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,

27. Heli-Pro, d.o.o., Kranjska cesta
4, 4240 Radovljica,

28. MM Surgical, d.o.o., Ljubljana,
Jakšičeva 7, 1000 Ljubljana,

29. Medis, d.o.o., Ljubljana, Brnčiče-
va 1, 1000 Ljubljana,

30. Metalka Zastopstva Media,
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,

31. Iris, d.o.o., Ljubljana, Rimska 8,
1000 Ljubljana,

32. Impakta, d.d., Kersnikova 2,
1000 Ljubljana,

33. Johnson & Johnson S. E. Podruž-
nica Ljubljana, Trnovski pristan 14, 1000
Ljubljana,

34. G4 Medico, d.o.o., Ljubljana, Na
Straški vrh 13, 1117 Ljubljana,

35. Profarmakon International, d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor,

36. Hibiskus, d.o.o., Ljubljana, Puho-
va 10, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: medicinsko sanitetno po-
trošni material.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 39.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37340.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-41651
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
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jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo diag-
nostike in ostalega lekarniškega materiala
(za v okviru ponudbe navedeno blago) se za
čas od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 prizna
naslednjim ponudnikom:

1. Medis, d.o.o., Ljubljana, Brnčiče-
va 1, 1000 Ljubljana,

2. Biomedis M. B., d.o.o., Slokanova
12, 2000 Maribor,

3. Adriamed, d.o.o., Ljubljana, Par-
mova 53, 1000 Ljubljana,

4. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana,

5. Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spa-
siča 10, 1000 Ljubljana,

6. Laboratorijska tehnika Burnik,
d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice,

7. Meditrade, d.o.o., Ljubljana, Vodo-
vodna 100, 1000 Ljubljana,

8. Beiersdorf, d.o.o., Kajuhova 5,
1000 Ljubljana,

9. Interexport Ljubljana, d.o.o., Slo-
venska cesta 54, 1000 Ljubljana,

10. Simps’s, d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin,

11. Prolo Medico, d.o.o., Zgornje Je-
zersko 139, 4206 Zgornje Jezersko,

12. Gopharm, d.d., Nova Gorica, Se-
dejeva 2, 5000 Nova Gorica,

13. Auremiana, d.o.o., Partizanska
cesta 109, 6210 Sežana,

14. Farmadent, d.o.o., Zagrebška uli-
ca 91, 2000 Maribor,

15. Medias International, d.o.o., Res-
ljeva cesta 30, 1000 Ljubljana,

16. Pro-Med, d.o.o., Ljubljana, Le-
skoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana,

17. Alpos Meding, d.o.o., Ul. Leona
Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,

18. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,

19. Iris, d.o.o., Ljubljana, Rimska 8,
1000 Ljubljana,

20. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor,

21. Genos, d.o.o., Ljubljana, Linhar-
tova 5, Ljubljana,

22. Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljan-
ski nasip 6, 1000 Ljubljana,

23. Profarmakon International, d.o.o.,
Knafelčeva 31, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: diagnostika in ostali lekar-
niški material.

7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.

8.
9. Število prejetih ponudb: 25.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37341.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 171-50/01 Ob-41661
1. Naročnik ,poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): cena, kvaliteta, superabatna skala.
5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je naroči-

lo dodeljeno:
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,

Dunajska 121, Ljubljana,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali

trg 6, Ljubljana,
– Comp-print, d.o.o., Koperska 72,

Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: razne lokacije v Re-

publiki Sloveniji po dispoziciji kupca.
(b) Vrsta in količina blaga,ki ga je potre-

bno dobaviti: Mladinska knjiga Birooprema,
d.d., Dunajska 121, Ljubljana:

– sklop A – papir,
– sklop C – pisala,
– sklop D – mape,
– sklop E – registratorji in HPK pro-

gram,
– sklop F – drobni inventar,
– sklop G – potrošni material,
– sklop H – računalniški potrošni ma-

terial;
DZS, založništvo in trgovina d.d., Mali

trg 6, Ljubljana:
– sklop B – papirna galanterija;
Comp-print, d.o.o., Koperska 72, Ljub-

ljana:
– sklop I – tiskovine.
7. Pogodbena vrednost:
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,

Dunajska 121, Ljubljana: 67,997.201,20
SIT,

– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Ljubljana: 3,538.898,16 SIT,

– Comp-print, d.o.o., Koperska 72,
Ljubljana: 2,757.954 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A – 40,737.656 SIT,

31,723.392,47 SIT,
– sklop B – 4,708.830 SIT,

3,538.898,16 SIT,
– sklop C – 4,565.497,48 SIT,

4,175.862,32 SIT,
– sklop D – 2,958.340 SIT,

1,843.339,75 SIT,
– sklop E – 17,845.128 SIT,

13,298.325 SIT,
– sklop F – 1,354.696 SIT,

1,054.874,31 SIT,
– sklop G – 4,154.946,88 SIT,

3,826.748,93 SIT,
– sklop H – 14,988.470,08 SIT,

10,233.955,03 SIT,
– sklop I – 3,962.759,50 SIT,

2,757.954 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-36116.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 4/2001 Ob-41662
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Ton-

čke Čečeve, Mariborska 43, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se po razpisanih
skupinah oziroma podskupinah za čas od
1. 2. 2001 do 31. 1. 2002 prizna nasled-
njim ponudnikom:

1. Mlekarna  Celeia,  d.o.o.,  Arja
vas 92, 3301 Petrovče, za skupine A, G, I,
I1, L,

2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, 1000 Ljubljana, za skupine A, L, I
1, G 1,

3. Agroind Vipava 1894, Vipava, d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, za skupino A,

4. PS Mercator, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, za
skupine A, C, D, E, F, G1, G2, H, I1, I2, J,
K, N,

5. Jurmes, d.d., Šentjur, Trženje in
Inženiring, C. Leona Dobrotniška 15, 3230
Šentjur, za skupino B1, B2,

6. Mesnine Žerak, Franci Žerak s.p.
Rogatec, Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec,
za skupino B1,

7. Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, 3000 Celje, za skupino B1, B2,

8. Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana - Črnuče, za skupino J,

9. KZ Laško, z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško, za skupine B1, B2, D,

10. Hrib, d.o.o., KPP, Večje brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, za skupine B1, B2,
G1, G2, I1, L,

11. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
2250 Ptuj, za skupino B2,

12. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka,
Testenova 55, 1234 Mengeš, za skupine
C, G1, I1,

13. STC Interfrucht, trgovska družba,
d.o.o., Kidričeva 36, 3000 Celje, za skupine
A, C, D, E, F, G1, G2, H, I1, J2, J, K, L, N,

14. Meja KP Šentjur, d.d., Leona
Dobrotiška 3, 3230 Šentjur pri Celju, za
skupino D,

15. Pomurske mlekarne, d.d., In-
dustrijska ul. 10, 9000 Murska Sobota, za
skupino A,

16. Pekarstvo Brance Rafael, s.p.,
Cesta na Ljubečno 26, 3000 Celje, za sku-
pino M,

17. TD Žana, d.d., Žalec, Mestni trg 2,
3310 Žalec, za skupino E, G2, I2, J, K, N,

18. Era, d.d., Velenje, Prešernova
10, 3504 Velenje, za skupino E, F, G2, H,
I2, J, K, N,

19. Tovarna olja Gea, d.d., Trg svo-
bode 30, 2310 Slovenska Bistrica za sku-
pino E,

20. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
2316 Zg. Ložnica, za skupino F, G2, H,

21. Sadex sadje, zelenjava, d.o.o.,
Ul. mesta Grewenbroich 9, 3000 Celje, za
skupino F, H,
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22. Citronka, d.o.o., Trgovina s sa-
djem in zelenjavo, Kidričeva 36, 3000 Ce-
lje, za skupini F, H,

23. Mlinotest, d.d., živilska industrija,
Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, za skupi-
no K,

24. Vrtnarstvo Celje, d.o.o., Ljubljan-
ska 93, 3000 Celje, za skupini F, H,

25. Fructal živilska industrija, d.d., Aj-
dovščina, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
za skupino J,

26. Žito, d.d., Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, za skupino K, L, M,

27. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenj-
ska c. 442, 1291 Škofljica, za skupino K1,

28. Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje, za skupino M,

29. Kruh pecivo, Proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.d., Ul. Jožice Flander 2,
2000 Maribor, za skupino M,

30. Donat S, d.o.o., Bohovska c. 21,
2311 Hoče, za skupino M,

31. Gratis, d.o.o., Pekarna Cerovec,
Cerovec 3/a, 3240 Šmarje pri Jelšah, za
skupino M,

32. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okro-
glo 3, 4202 Naklo, za skupine E, G2, I2, J,
K, N.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Tončke Čeče-
ve, Mariborska 43, Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: 33,500.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 34.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal spo-

sobnost, vsake tri mesece pozval (razen
sveže sadje in zelenjava vsak mesec), da
mu dostavijo cenike,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
cenike, izbral izvajalca po naslednjem meri-
lu: najnižja cena.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38142.

Vrtec Tončke Čečeve, Celje

Ob-41663
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Anice

Černejeve, Kajuhova ul. 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanja vseh izločitvenih kri-
terijev in najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo živil
in materiala za prehrano se po razpisanih
skupinah in podskupinah za čas od 1. 2.
2001 do 31. 1. 2002 prizna naslednjim po-
nudnikom:

1. Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona
Dobrotinška  3,  3230  Šentjur  –  za
skupino D,

2. Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana - Črnuče - za skupino J,

3. Pomurske mlekarne, d.d., In-
dustrijska 10, 9000 Murska Sobota – za
skupino A,

4. Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c.
10, 2250 Ptuj – za skupino B2,

5. Kruh-pecivo, d.d., Ul. Jožice Flan-
der 2, 2000 Maribor – za skupino M,

6. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, 1000 Ljubljana – za skupine A,
G1, I1,

7. Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava – za skupino A,

8. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Loka, Te-
stenova 55, 1234 Mengeš – za skupine C,
G1, I1,

9. PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana – za skupine , A, C, D, E, F,
G1, G2, H, I1, I2, J, K, L, N,

10. Žito, d.d., Šmartinska c. 154,
1529 Ljubljana – za skupine K, I, M,

11. Mesnine Žerak, Franci Žerak,
s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec – za
skupino B1,

12. Mlinotest, d.d., Tovarniška 14,
5270 Ajdovščina – za skupino K,

13. Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4302 Naklo – za skupine E, I2,
J, K, N,

14. Vrtnarstvo Celje, d.o.o., Ljubljan-
ska c. 93, 3000 Celje – za skupini F, H,

15. Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje – za skupino M,

16. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica – za skupini K, L,

17. Era, d.d., Velenje, Prešernova
10, 3504 Velenje – za skupine E, F, G2, H,
I2, J, K, N,

18. Ste - Interfruct, d.o.o., Kidričeva
36, 3000 Celje za skupine A, C, D, E, F,
G1, G2, I1, J1, I2, J, K, L, N,

19. S.P. Plod, d.o.o., Preloge 25,
2316 Zg. Ložnica – za skupine F, G2, H,

20. Citronka, d.o.o., Kidričeva 36,
3000 Celje za skupini F, H,

21. Fructal, d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina – za skupino J,

22. TD Žana, d.d., Žalec, Mestni trg
2, 3310 Žalec – za skupine E, G2, I2, J,
K, N,

23. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče – za skupine A, G1, I1, L,

24. Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, 3224
Dobje pri Planini za skupine B1, B2, C, G1,
I1, L,

25. KZ Laško, z.o.o., Kidričeva 2,
4370 Laško za skupine B1, B2, D,

26. Celjske  mesnine,  d.d.,  Cesta
v  Trnovlje  17,  3000  Celje  –  za  skupini
B1, B2,

27. Štefan Strašek, s.p., Mesarija
Strašek, Stari trg 11, 3210 Slovenske Ko-
njice – za skupino B1,

28. Sadex Sadje, zelenjava, d.o.o.,
Ul. m. Grewenbroich 9, 3000 Celje – za
skupino F, I1,

29. Gratis, d.o.o., Cerovec 3a, 3240
Šmarje pri Jelšah – za skupino M,

30. Brance Rafael, s.p., pekarstvo,
Cesta na Ljubečno 26, 3000 Celje – za
skupino M,

31. Jurmes, d.d., Šentjur, C. Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur – za skupino
B1, B2.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec Anice Černeje-
ve, enota Mavrica, Čopova ul. 21, 3000
Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

7. Pogodbena vrednost: 31,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 35.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vse, ki jim je priznal spo-

sobnost, vsake tri mesece pozval (razen
sveže sadje in zelenajva vsak mesec), da
mu dostavijo cenike.,

b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
je priznal sposobnost in mu bodo dostavili
cenike, izbral izvajalce po naslednjem meri-
lu: najnižja cena.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38144.

Vrtec Anice Černejeve, Celje

Ob-41664
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Slovenska Bistrica, Partizanska 30,
Slovenska Bistrica.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika (3. člen ZJN): javni razpis z izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 18. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena za največje število
artiklov v skupini.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
po skupinah se prizna naslednjim ponu-
dnikom:

I. skupina: Material za nego ran, razkuži-
la, sanitetni in zavojni material, ter drugi me-
dicinsko potrošni material,

1. Kemofarmacija, Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,

2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana,

II. skupina: Laboratorijski material
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,

1000 Ljubljana,
2. Kemofarmacija, Cesta na Brdo

100, 1000 Ljubljana,
III. skupina: RTGmaterial

1. Interexport, d.o.o., Slovenska
54/VII, 1000 Ljubljana,

2. Studio 33 Marketing, d.o.o., Brile-
jeva 2, 1000 Ljubljana,

IV. skupina: Zobozdravstveni material
1. Studio 33 Marketing, d.o.o., Brile-

jeva 2, 1000 Ljubljana,
2. Viva Dental, d.o.o., Ljutomerska

17, 2270 Ormož.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slo-

venska Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310
Slovenska Bistrica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: skladno s 50. členom ZJN je
bilo razpisano blago za:

I. skupino: Material za nego ran, raz-
kužila, sanitetni in zavojni material, ter
drugi medicinsko potrošni material,
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II. skupino: laboratorijski material,
III. skupino: RTG material,
IV. skupino: zobozdravstveni mate-

rial.
7. Pogodbena vrednost:
I. skupina: 5,830.529,25 SIT,
II. skupina: 6,706.841,46 SIT,
III. skupina: 1,720.046 SIT,
IV. skupina: 8,855.627 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. skupina: 6,965.720,61 SIT/letno,

5,830.529,29 SIT/letno,
II. skupina: 9,541.007,74 SIT/letno,

6,706.841,46 SIT/letno,
III. skupina: 2,417.259 SIT/letno,

1,720.046 SIT/letno,
IV. skupina: 10,938.957 SIT/letno,

8,855.627 SIT/letno.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38052.

13.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Ob-41666
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna vrednost artikla.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga se prizna po razpisanih artiklih, za ob-
dobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, na-
slednjim ponudnikom:

1. Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

2. Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana;

3. J.S. Evro – Medical Company,
d.o.o., Jarnikova 7, 2000 Maribor;

4. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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

7. Razpisana vrednost: 60,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v pr-
vem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi pre-
dračunov.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35627.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 030-2000 Ob-41670
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Simona Jenka, Smlednik 73, 1216 Smle-
dnik.

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

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

tev izbire): cena 0–10 točk, kvaliteta 0–5
točk, izvor porekla blaga 0–5 točk, referen-
ce 0–5 točk, lastna proizvodnja 0–5 točk,
dobavni rok 0–4 točke, interventna naročila
0–4 točke, druge ugodnosti 0–4 točke.

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

1. skupina: meso, mesni izdelki in ri-
be: –;

2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92,

3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-

jeva 63, 1113 Ljubljana,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,

Vinarska cesta 5, 5271 Vipava;
3. skupina: kruh, pekovski in slašči-

čarski izdelki:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– Peks d.d. Škofja Loka, Kidričeva

cesta 53, 4220 Škofja Loka,
– Žito Ljubljana d.d., Šmartinska 154,

1000 Ljubljana;
4. skupina: sadje in zelenjava:
– Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo

3, 4202 Naklo,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana,
– Ictas d.o.o., Grintovška 16, 1000

Ljubljana;
5. skupina:  ostalo  prehrambeno

blago:
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1000 Ljubljana,
– Droga d.d. Portorož, Obala 27,

6320 Portorož.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Simo-

na Jenka, Smlednik 73, 1216 Smlednik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih arti-
klov po naslednjih skupinah:

1. skupina: meso, mesni izdelki in
ribe,

2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh, pekovski in slašči-

čarski izdelki,
4. skupina: sadje in zelenjava.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-
dnost bo določena s konkretnimi naročili.

8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: meso, mesni izdelki in ri-

be: –;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:

786.954,40 SIT, 564.790,40 SIT (delno);
3. skupina: kruh, pekovski in sla-

ščičarski izdelki: 1,997.668,96 SIT,
974.916,50 SIT (delno);

4. skupina: sadje in zelenjava:
868.105,41 SIT, 75.540,30 SIT (delno);

5. skupina: ostalo prehrambeno
blago: 1,407.103,81 SIT, 67.714 SIT
(delno).

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: za 1.
skupino: meso, mesni izdelki in ribe javni
razpis ni uspel, ker do roka za oddajo po-
nudb na naslov naročnika ni prispela nobe-
na ponudba.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38277.
Osnovna šola Simona Jenka, Smlednik

Št. 2-154-00 Ob-41672
1. Naročnik, poštni naslov: Lambrechtov

dom Slov. Konjice, Šolska 4, 3210 Slov.
Konjice.

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

3. Datum izbire: 21. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev.

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

– Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana,

– OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska 7,
6000 Koper.

6. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom,
Šolska 4, Slov. Konjice.

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

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,266.940 SIT, 9,025.020 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 108 z dne 24. 11. 2000,
Ob-39467.

Lambrechtov dom Slovenske Konjice

Št. 01-17/01 Ob-41756
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

3. Datum izbire: 7. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna vrednost artikla.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost za dobavo bla-
ga se prizna po razpisanih artiklih, za ob-
dobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001, na-
slednjim ponudnikom:

1. Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

2. Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana;
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3. J. S. Evro – Medical Company,
d.o.o., Jarnikova 7, 2000 Maribor;

4. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

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

7. Razpisana vrednost: 60,000.000 SIT.
8.
9.
Število prejetih ponudb: 5.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v pr-
vem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi pre-
dračunov.

Naročnik bo ponovil razpis za naslednje
skupine: 14 – Potrošni material za Mueller-
jev zunanji fiksater, 18 – Zunanji fiksater
tipa Ilizarov oziroma hibrid, 19 – Plošče in
vijaki maksilofacialni.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 22. 9. 2000,
Ob-35627.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 02-07/01 Ob-41757
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Ma-
ribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem sposo-
bnosti (50. člen ZJN).

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

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna vrednost artikla.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo
blaga se prizna po razpisanih artiklih, za
obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001,
naslednjim ponudnikom:

1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;

2. Emporio Medical, d.o.o., Prešer-
nova 5, 1000 Ljubljana;

3. Salus Ljubljana, d.d., Maše-
ra-Spasićeva 10, 1000 Ljubljana;

4. Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;

5. Johnson & Johnson S. E., Trnov-
ski pristan 14, 1000 Ljubljana;

6. Sind Ljubljana, d.o.o., Freyerjeva
32b, 1000 Ljubljana;

7. Thomy Frey East, d.o.o., Vodniko-
va 170, 1000 Ljubljana;

8. Angiomedic, d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana.

6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: RTG material in ostalo.

7. Razpisana vrednost: 110,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: v pr-
vem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo obdobje pa bo naročnik ponudnike s
priznano sposobnostjo pozval k dostavi pre-
dračunov.

Naročnik bo ponovil razpis za naslednje
skupine: 1 – Žice za angiografijo, 3 – Kate-
ter diagnostični – rtg, 5 – Kateter balonski,
7 – Mikrokatetri Target, 8 – Spirale za em-
bolizacijo, 9 – Sheat navadni, 10 – Ezofa-
gus baloni, 11 – Nephrostomy set, 13 –
Brizge angiomat, 14 – Rtg filmi in kemik. za
sist. Kodak ML700, 15 – Rtg filmi in kemik.
za sist. Kodak ML700, 3M Trimax, 16 –
Rtg filmi za torakalno diagnostiko, 17 – Fil-
mi za uporabo v tiskalniku 3M dry view
8700, 18 – Rtg filmi za mamografijo, 19 –
Filmi za videokamere, 20 – Filmi za laserski
tiskalnik, 21 – Kino filmi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 87-88 z dne 29. 9. 2000,
Ob-36066.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 530-102 Ob-41805
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovno

zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom
Tržič, Blejska c. 10, 4290 Tržič.

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

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

tev izbire): merilo za dodelitev naročila: ce-
na, dobavni rok in plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske – OE ZD Tržič.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: reševalno vozilo opremlje-
no po zahtevi naročnika.

7. Pogodbena vrednost: 15,192.373
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,192.373 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000,
Ob-38615.

Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič

Ob-41837
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski in-

štitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): oddaja naročila po po-
stopku s pogajanji brez predhodne objave
(naročilo je lahko izpolnil le določen dobavi-
telj).

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

tev izbire): naročilo je specifično in ga lahko
izpolni le določen dobavitelj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mettler Toledo d.o.o., Pe-
ske 12, 1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: sistem za merjenje poteka
kemijskih reakcij.

7. Pogodbena vrednost: 27,018.314
SIT (skupaj z DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: ni bilo
objavljeno.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Št. 155/00 Ob-41839
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
po odprtem postopku.

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik razpis razveljavlja zara-
di ugotovljenih nepravilnosti v postopku ob-
jave razpisa.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 8. 1. 2001, Ob-41490.

JZ RTV Slovenija

Ob-41840
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Bežigrad, Črtomirova 12, 1000 Ljublja-
na, Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva
11, 1000 Ljubljana in Osnovna šola Prule,
Prule 13, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 28. november 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena 0–10 točk,
– kvaliteta 0–5 točk,
– izvor porekla blaga 0–5 točk,
– reference 0–5 točk,
– lastna proizvodnja 0–5 točk,
– dobavni rok 0–4 točke,
– interventna naročila 0–4 točke,
– druge posebne ugodnosti 0–3 točke,
– kompletnost ponudbe 0–1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. skupina: meso, mesni izdelki in

ribe:
– Jurmes d.d. Šentjur, Leona Dobro-

tinška 15, 3220 Šentjur,
– MIR-Mesna industrija Radgona

d.d., Lackova 22, 9250 Gornja Radgona,
– Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10,

2250 Ptuj;
2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-

jeva 63, 1113 Ljubljana,
– Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,

Vinarska cesta 5, 5271 Vipava;
3. skupina: kruh, pekovski in slašči-

čarski izdelki:
– Žito prehrambena industrija d.d.,

Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

cesta 442, 1291 Škofljica;
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4. skupina: sadje in zelenjava:
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmar-

tno 29, 1000 Ljubljana,
– Robert Magajna s.p., V Radno 2,

1351 Brezovica pri Ljubljani;
5. skupina: ostalo prehrambeno

blago:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

1001 Ljubljana,
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, 1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Beži-

grad, Črtomirova 12, 1000 Ljubljana,
Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva 11,
1000 Ljubljana in Osnovna šola Prule, Pru-
le 13, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava prehrambenih arti-
klov po naslednjih skupinah:

1. skupina: meso, mesni izdelki in
ribe,

2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh, pekovski in slašči-

čarski izdelki,
4. skupina: sadje in zelenjava,
5. skupina: ostalo prehrambeno

blago.
7. Pogodbena vrednost: pogodbena vre-

dnost bo določena s konkretnimi naročili.
8.
9. Število prejetih ponudb: 38.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: meso, mesni izdelki in

ribe: 16,385.507,30 SIT, 414.902 SIT
(delno),

2. skupina: mleko in mlečni izdelki:
10,072.565,30 SIT, 3,239.085,90 SIT
(delno),

3. skupina: kruh, pekovski in slašči-
čarski izdelki: 15,573.404 SIT, 4,920.485
SIT (delno),

4. skupina: sadje in zelenjava:
6,314.123,44 SIT, 299.678,40 SIT
(delno),

5. skupina: ostalo prehrambeno bla-
go: 13,865.859,06 SIT, 213.305 SIT
(delno).

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000,
Ob-37377.

Osnovna šola Bežigrad, Ljubljana
Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljubljana

Osnovna šola Prule, Ljubljana

Ob-41841
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ma-

ribor, Javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Abyss, d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
vse PE.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava in montaža SDH
omrežnega elementa s pripadajočim brez
prekinitvenim napajalnim sistemom in do-
bava digitalnih telefonskih aparatov.

7. Pogodbena vrednost: 19,244.970
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 19,457.991 SIT, 19,244.970 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31931.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d. Maribor

Ob-41842
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, Javno podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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

3. Datum izbire: 7. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
vse PE.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: dobava radijskih in baznih
repetitorskih postaj.

7. Pogodbena vrednost: 7,625.346 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,026.680 SIT, 7,625.346 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-31931.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d. Maribor

Ob-41843
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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

3. Datum izbire: 20. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Blisk, d.o.o., Gorkega 11,
2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
vse PE.

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

7. Pogodbena vrednost: 9,720.335,31
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,720.335,31 SIT, 9,720.335,31 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76-77 z dne 25. 8. 2000,
Ob-34404.

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d. Maribor

Št. 131/00 Ob-41849
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 24. 11. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: KEM Elektronik Mechanik
GmbH, Hamburg, Nemčija.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: pregledna miza za arhivske
posnetke skladno z aneksom, ki bo prilo-
žen pogodbi.

7. Pogodbena vrednost: 7,130.431,80
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2 prejeti ve-

ljavni ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,945.363 SIT, 7,130.431,80 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po raz-
pisnih merilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 27. 10. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 145/2000 Ob-41848
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponu-
dnika brez omejitev.

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

tev izbire): ekonomska cena, tehnična
ustreznost in drugi kriteriji, kot navedeno v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Studer professional audio
AG, Švica.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dve digitalni avdio mešalni
mizi.

7. Pogodbena vrednost: 12,664.004,04
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,664.004,04 SIT, 11,400.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000.

Javni zavod RTV Slovenija
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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. 46/3-401 Ob-41641
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Na-

klo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, kontak-
tna oseba Ivan Fic, tel. 04/277-11-22, faks
04/277-11-11.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih del
brez omejitev.

3. Datum izbire: javno odpiranje je bilo
na naslovu Občina Naklo, Glavna cesta 24,
4202 Naklo, 4. 12. 2000 ob 12. uri.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): opis odločujočih meril za izbiro
izbrane ponudbe: ponudbena cena, referen-
čna lista, garancija na izvršena dela in dose-
danje izkušnje na podobnih delih v občini.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba fekalne kana-
lizacije ulic: Pivka, Temniška in Na Kalu.

7. Pogodbena vrednost: 28,811.552,20
SIT.

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

be: 33,929.129 SIT, 28,246.825 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000, Ob-38383.

Občina Naklo

Št. 161/00 Ob-41643
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): ocenitev je strokovna komisija opravila
po merilih iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PRO NEP Inženiring, d.o.o.,
Linhartova 3a, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta  in  obseg  dodeljenih  grad-
benih del ter kraj izvedbe: strojne nape-
ljave v laboratorijih B prizidka glavne
stavbe.

7. Pogodbena vrednost:
35,274.004,17 SIT.

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

be: 35,274.004,17 SIT, 25,818.050 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 97 z dne 20. 10. 2000, Ob-37469.

Institut “Jožef Stefan”

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

o izidu razpisa storitev

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

Ob-41653
V skladu z 20. členom ZJN gre naročnik v

postopek s pogajanji po predhodni objavi, ker
javni razpis za komunalno vzdrževanje poslov-
nih prostorov TE-TOL, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000 ni uspel.

Ob-41654
V skladu z 20. členom ZJN gre naročnik v

postopek s pogajanji po predhodni objavi,
ker javni razpis za izvedbo rekonstrukcije in
nadzora elektrofiltra na bloku 3, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 102 z dne 10. 11.
2000 ni uspel.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Su 36/01-1 Ob-41637
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250
Ptuj.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (17. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca po odprtem postopku.

3. Datum izbire: 19. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ugodna cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: CSM, d.o.o., Gregorčičeva
ul. 28, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov.

7. Pogodbena vrednost: 189 SIT/m2.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 225,45 SIT/m2, 189 SIT/m2.
11., 12.

Okrožno sodišče na Ptuju

Št. 50/1-2001 Ob-41652
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrb-
njaka 6, 9000 Murska Sobota.

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

3. Datum izbire: 5. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena (90%), referen-
ce (10%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Projektivni biro inženiring,
d.o.o., Murska Sobota, Štefana Kovača 28,
9000 Murska Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvaja-
nje strokovnega nadzora gradbeno obrt-
niških in instalacijskih del z vgradno opre-
mo in ureditvijo okolice pri novogradnji
ginekološko porodniškega oddelka Splo-
šne bolnišnice Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 7,920.000 SIT.
8.

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

be: 12,700.000 SIT, 7,920.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v Ura-

dnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS,
št. 87-88 z dne 29. 9. 2000, Ob-36199.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-41639
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mo-

zirje, Savinjska c. 7, 3330 Mozirje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire : 12. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): skupna vrednost razpisanih del, refe-
rence, plačilni pogoji, posebne ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geoprojekt, d.o.o., Ulica
XIV. divizije 14, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije dograditev
kanalizacijskega omrežja Občine Mozir-
je – LD, PGD, PZI.

7. Pogodbena vrednost: 4,528.604 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,785.000 SIT; 4,022.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 102 z dne 10. 11. 2000.

Občina Mozirje

Št. 8001-521/2001 Ob-41649
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

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

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

tev izbire): naročnik je ponudbe vrednotil
po merilu cena, čas zaključka del in doba-
ve, plačilni rok in reference. Naročnik je
izbral ponudnika, katerega ponudba je do-
segla največje število točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Present, d.o.o., Dolenjska
c. 43, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiskar-
sko grafične storitve in tiskanje letnih ko-
ličin informativnih in izobraževalnih peri-
odičnih in neperiodičnih gradiv Zavoda.

7. Pogodbena vrednost: 14,299.626,67
SIT.

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

31,356.202,50 SIT, 14,299.626,67 SIT.
11., 12.
12. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 100 z
dne 27. 10. 2000.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Ob-41665
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Postojna, Ljubljanska c. 4,
6230 Postojna.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– idejno projektna zasnova,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– plačilni in ostali pogoji,
– strokovna usposobljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo

naročilo dodeljeno: Misel, d.o.o., Cankar-
jeva 1, 6230 Postojna.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije IPZ, PGD,
PZR, PZI, PEL in PID za stanovanjski ob-
jekt ob Ljubljanski ulici v Postojni (Polja-
ne II), vključno z zunanjo ureditvijo in
komunalnimi priključki.

7. Pogodbena vrednost del: 6,200.000
SIT + DDV.

8. Vrednost del, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,856.000 SIT.

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

be: 10,871.687,68 SIT (DDV je vključen),
6,422.987,87 SIT (DDV je vključen).

11., 12.
Stanovanjski sklad občine Postojna

Št. 110-1/01 Ob-41804
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana Einspielerjeva 6, telefaks
309-43-93.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
neposredno pogodbo po dveh neuspelih
razpisih po 41. členu 4. odstavka zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 19. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbi sta bili popolni in cenov-
no najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: AC Intercar, d.o.o., Barago-
va 5, 1000 Ljubljana in Riko, d.o.o., Lepov-
če 23, 1310 Ribnica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Ko-
zina–Klanec od km 7,5 do km 11,5 – II.
etapa: nabava mehanizacije za AC bazo
Kozina.

7. Pogodbena vrednost: AC Intercar,
d.o.o., Ljubljana: postavka 9-kosilnica za
bankine za 9,736.342 SIT in Riko Ribnica:
postavka 10-kosilnica za bankine; postavka
11 - krtača za pranje odbojnih ograj; po-
stavka 12 - čelna rotacijska krtača za pome-
tanje cest, skupaj za 7,617.785 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– postavka 9: 10,899.995,40 SIT,

9,736.342 SIT,
– postavka 10: 7,495.205,50 SIT,

3,558.100 SIT,
– postavka 11: 2,844.029 SIT,

2,142.000 SIT,
– postavka 12: 1,971.324 SIT,

1,917.685 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste v RS

Ob-41838
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski in-

štitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudni-

ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

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

tev izbire): najnižja skupna ponujena cena za
vsa razpisana premoženjska zavarovanja.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Adriatic d.d., Ljubljanska ce-
sta 3a, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
moženjska zavarovanja (požarno, vlom-
sko, strojelom, računalniki).

7. Pogodbena vrednost: 3,604.652 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,053.027 SIT - 3,604.652 SIT.
11., 12.
13.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-41844
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor.

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

3. Datum izbire: 28. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projektne dokumentacije za razširi-
tev oziroma nadomestno RTP Melje.

7. Pogodbena vrednost: 23,064.999 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,800.000 SIT, 23,064.999 SIT.
11., 12.,

Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve javnega

naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku 55.
člena zakona o javnih naročilih

Št. 3949 Ob-41755
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 5. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po natančnem pregledu in pre-

veritvi obsega ter vsebini storitve je strokov-
na komisija ugotovila, da je za izvedbo jav-
nega naročila usposobljen samo en ponu-
dnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in ustreznimi strokovnimi kadri.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
delava DMP-350-RC-L “digital Metalim-
pact Monitoring System (DMIMS)”.

7. Pogodbena vrednost: 9,735.498 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

ZJN-05-S -
Sposobnost

Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih

Št. 40006-7/00 Ob-41668
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo nara-
ve, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
01/478-40-52.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: ponovljeni javni razpis za
kartiranje negozdnih habitatnih tipov, ki
se bo izvajalo sukcesivno po posamez-
nih območjih v RS.

Skupna ocenjena vrednost celotnega na-
ročila za obdobje 4–5 let izvajanja kartiranja
za celotno območje RS je 140,000.000
SIT.

3. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na se-
dežu izbranega ponudnika in na različnih
lokacijah na območju RS.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: pogod-
be za izvajanje kartiranja se bodo sklepale
sukcesivno po posameznih območjih z izbra-
nim izvajalcem storitev v času trajanja veljav-
nosti predhodno ugotovljene sposobnosti, to
je v obdobju 12 mesecev od pravnomočnosti
sklepa o priznanju sposobnosti.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Natalija Marolt, pritli-
čje, tel. 01/478-45-03.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 19. 2. 2001.

(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: 19. 2. 2001 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-

dložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za var-
stvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 01/478-44-09.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 2. 2001 ob 11. uri, MOP, Uprava RS za
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varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s sklepom naročnika najkasne-
je v 45 dneh po izteku roka za prijavo na
javni razpis.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogod-
be za izvajanje kartiranja po posameznih
območjih samo z enim ponudnikom. Ponu-
dnik mora s področja razpisanih del predlo-
žiti veljavne sklenjene pogodbe s potencial-
nimi zunanjimi podizvajalci.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pravni status ponudnika sto-
ritev:

– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posamez-

nik, registriran v RS oziroma vpisan v vpi-
snik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Davčni upravi RS.

Finančno-poslovne in kadrovske ter te-
hnične sposobnosti ponudnika:

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovolje-
nje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;

– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;

– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali po-
stopek likvidacije;

– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
dne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;

– da ima plačane vse davke in pri-
spevke;

– da njegovi vodstveni delavci v prete-
klih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;

– da ima strokovne reference in ustrez-
no opremo;

– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so opredeljene v razpisni doku-

mentaciji.
Omejitve pri ugotavljanju in priznanju

sposobnosti ponudnikov:
V postopku ocenjevanja ponudb bodo

izločene ponudbe, pri katerih:
– je število dni blokad ŽR iz obrazca

BON 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,

– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopol-
njenem in tekočem letu niso pravilno ali pra-
vočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do
naročnika iz prejšnjih pogodb na podlagi
javnih razpisov,

– bo ponudnik pri posameznem merilu
ocenjen z 0 točk.

Merila za ugotavljanje in priznanje spo-
sobnosti ponudnikov:

– opremljenost ponudnika za zajem po-
datkov – maks. 20 točk,

– kadrovska zasedba projektne skupine
ponudnika – maks. 20 točk,

– prostorsko opredeljevanje poligonov –
maks. 50 točk,

– kompatibilnost uporabljene tipologije
habitatnih tipov izbranega izdelka s tipologi-
jo PHYSIS – maks. 10 točk.

Sposobnost bo priznana tistim ponudni-
kom, ki bodo po vseh vrednotenjih skupaj
dosegli najmanj 55 točk.

Merila za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika:

– za izbiro najugodnejše ponudbe med
ponudniki, katerim bo priznana sposobnost,
bo edino merilo najnižja cena.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu na-
ročnika; kontaktna oseba naročnika Natalija
Marolt, tel. 01/478-45-03.

11.
12. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38197.

MOP, Uprava RS za varstvo narave
Ljubljana

Št. 1/2001 Ob-41753
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
02/22-86-585.

2. Vrsta storitve in opis naročila: vzdrže-
valna dela v obsegu:

I. slikopleskarska dela,
II. elektroinštalacije,
III. strojne inštalacije,
IV. krovsko kleparska dela,
V. steklarska dela,
VI. servis žaluzij in rolet.
3. Kraj izvedbe: objekti na lokacijah na-

ročnika – Maribor z okolico 30 km.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od

meseca marca 2001 do meseca marca
2002, z možnostjo podaljšanja pogodbe do
3 let.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9/III – Pravna služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 1. 2001 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, kar
znaša 5.950 SIT, na žiro račun Zdravstve-
nega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti prijavo: 31. 1. 2001 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti prijavo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III – Pravna
služba.

(c) Povabilo kandidatov (predvidoma):
1. 2. 2001.

(d) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 3. 2001 do 12. ure.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 2001 ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III,
sejna soba.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s
ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti: po-
leg zahtev iz 41. in 46. člena, na podlagi
42. člena ZJN-1 mora ponudnik izpolnjevati
še naslednje zahteve:

– da ima tehnične zmožnosti in razpolo-
žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti, ter da izpolnjuje vse po-
goje za opravljanje storitev, za katero ima
izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene delavce, ki
bodo sposobni opraviti razpisane storitve,

– da zagotavlja izvedbo 100% razpisane
vrste storitve po posamezni skupini,

– da zagotavlja izvedbo oziroma oprav-
ljanje storitev na vseh objektih lokacij na-
ročnika – Maribor z okolico do 30 km,

– da zagotavlja kratke roke izvedbe in
opravlja storitev (glede na naravo dela) 24 ur
na dan, vse dni v letu, pod enakimi pogoji,

– da zagotavlja odzivni čas naveč 2 uri
(skupina II. Elektroinštalacije, III. Strojne in-
štalacije),

– da zagovavlja 60-dnevni oziroma v iz-
javi naveden rok plačila,

– da bo na zahtevo naročnika predložil
predračun in ob polletju dostavil nove ce-
nike,

– da lahko za obdobje zadnjih dveh let
pridobi strokovna priporočila (reference) o
dosedanjem poslovnem sodelovanju s po-
dročja predmeta razpisa,

– da bo vse storitve opravil kvalitetno v
skladu s tehnično specifikacijo, normativi in
standardi ter da bo pri svojem delu uporab-
ljal materiale z ustreznim atesti in certifikati.

10. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

a) postopek se izvaja po 19. členu
ZJN-1,

b) merilo za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika v 2. fazi omejenega postopka: najni-
žja končna vrednost predračuna.

11., 12.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Javni razpisi

Ob-41806
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. in 118. členom
pravil in postopkov Evropske Unije za izved-
bo javnih razpisov Ministrstvo za promet in
zveze, Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste objavlja

sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika

za projekt Kolesarska steza
Drava-Mura, št. SL-9807.01.01.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. +01/478-80-02, faks
+01/478-81-23.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
11.860 m kolesarske steze od mejnega
prehoda Vič do naselja Trbonje.
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3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
233.000 EUR.

4. Najugodnejši ponudnik: Cestno po-
djetje Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Ma-
ribor, Slovenija.

5. Ponudbena cena brez davka po zma-
njšanju obsega del: 416.710,05 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 6 me-
secev po uvedbi v delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, 23. no-
vember 2000 ob 10. uri.

9. Število prispelih ponudb:
1. SGP Kograd-IGEM Dravograd

d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravo-
gradu, Slovenija;

2. CP Maribor d.d., Iztokova 30,
2000 Maribor, Slovenija;

3. PUV Celje d.d., Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, Celje, Slovenija;

4. SCT d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.

10. Najvišja in najnižja ponudbena cena
brez davka: 677.386,15 EUR in
507.772,56 EUR.

11. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36985.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-41807
In accordance with the Regulation on

ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
techical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93), and referring to Law of
Public Procurement, Article 55, paragraph
1, point 9 (OG RS 24/97) and according to
Article 117 & 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public Ten-
der Performed Ministry of Transport and
Communications, Roads Directorate of the
Republic of Slovenia Announces

the decision on the selection of the
successful Tenderer

for the project Cycling track
Drava-Mura, No SL-9807.01.01.

1. Contracting Authority: Ministry of Tran-
sport and Communications, Roads Directora-
te of the Republic of Slovenia, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, phone: +386/1/478-80-02,
fax: +386/1/478-81-23.

2. Subject of Tender: Construction of a
11,860 m long cycling track from the inter-
national border crossing Vič to the village
Trbonje.

3. Available funds: PHARE: EUR
233,000.00.

4. The selected Tenderer: Cestno po-
djetje Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Ma-
ribor, Slovenia.

5. Tender price without taxes after the
reduction of the scope of works: EUR
416,710.05.

6. Completion period: Within six 6
months after the issue of the Letter of Com-
mencement.

7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: Water Management Insti-
tute, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, Slo-
venia, 23 November 2000 at 10:00 a.m.

9. Number of Tenders:
1. SGP Kograd-IGEM Dravograd

d.d., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravo-
gradu, Slovenia;

2. CP Maribor d.d., Iztokova 30,
2000 Maribor, Slovenia;

3. PUV Celje d.d., Nizke in vodne
gradnje, Lava 11, Celje, Slovenia;

4. SCT d.d., Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenia.

10. Highest and lowest Tender Price
without taxes: EUR 677,386.15 and EUR
507,772.56.

11. Type of Procurement Procedure:
Open tendering procedure according to
PHARE rules - Decetralised Implementation
System.

12. Date and No. of announcement in
the Official Gazette of Republic of Slovenia:
13th October 2000, No.94, Ob-36987.

Ministry of Transport and
Communications

Roads Directorate
of the Republic of Slovenia

Št. 068-6/01-75 Ob-41671
Občina Zreče na podlagi 10. člena za-

kona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2001, ki jih bo

občina sofinacirala iz občinskega
proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje špor-
tnih dejavnosti.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček”, “Športna značka”, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence, IV. programi za šport nadar-
jenih otrok in mladine (športne šole),

d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
f) drugi za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati natančen opis programa z predvi-
denim številom udeležencev, krajem izvaja-
nja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sede-
žu Občine Zreče (tajništvo).

6. Rok za prijavo na razpis je do 13. 2.
2001.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje financi-
ranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu prora-
čuna.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Zreče, C. na Roglo 13 b, Zreče.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Črešnar Dragu.

Občina Zreče

Št. 080-09-31 Ob-41760
Na podlagi 10. člena zakona o športu (Ur.

l. RS, št. 22/98) in 6. člena pravilnika o na-
činu vrednotenja športnih programov Občine
Železniki (Ur. l. RS, št. 50/99) objavlja Obči-
na Železniki, Češnjica 48, Železniki

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo v letu 2001

Občina Železniki sofinancirala iz
občinskega proračuna

1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje športnih
dejavnosti ter imajo sedež v Občini Železniki.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino:
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
Zlati sonček, plavalne tečaje, programi, ki
imajo značaj redne vadbe,

– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa
Zlati sonček, organizacija in izvedba šolskih
športnih tekmovanj, programi, ki imajo zna-
čaj redne vadbe,

– interesna športna vzgoja mladine, pro-
grami, ki imajo značaj redne vadbe, organi-
zacija in izvedba občinskih tekmovanj;

b) programi športa za vse (množične
športno-rekreativne akcije);

c) programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence;

č) programi za šport nadarjenih otrok in mla-
dine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,
ki ima značaj rednega športnega treniranja;

d) programi kakovostnega športa;
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov;
f) športna vzgoja otrok in mladine s po-

sebnimi potrebami;
g) šport invalidov;
h) drugi, za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo po-

sredovati letno poročilo o delu za leto 2000
in okvirni plan za leto 2001.

4. Obrazce za poročilo za leto 2000
dobite v sprejemni pisarni Občine Železniki,
Češnjica 48.

5. Rok za prijavo na razpis je 28. 2.
2001.

6. Prijave, prispele v roku, bodo ovre-
dnotene v skladu z merili za vrednotenje
programov športa, ki se financirajo iz občin-
skega proračuna.
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7. Z izbranimi izvajalci bo občina podpi-
sala pogodbe o sofinanciranju.

8. Prijave pošljite na naslov: Občina Že-
lezniki, Komisija za šport, Češnjica 48,
4228 Železniki.

Občina Železniki

Razpisi delovnih
mest

Ob-41645
Upravni odbor zavoda Valvasorjev razi-

skovalni center Krško (Valvasor’s research
centre Krško), CKŽ 23, Krško, na podlagi
32. in 42. člena zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 12/91 in 8/96), 12. člen odloka o
ustanovitvi zavoda Valvasorjev raziskovalni
center Krško (Valvasor’s Research Centre
Krško), s sedežem v Krškem (Ur. l. RS, št.
47/00) in 17. in 26. člena statuta Valvasor-
jevega raziskovalnega centra Krško
(Valvasor’s research centre Krško), razpisu-
je prosti delovni mesti:

1. direktorja in
2. strokovnega vodje – predsednika

senata.
Valvasorjevega raziskovalnega centra

(Valvasor’s research centre) Krško.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

pod 1.:
– da ima vsaj univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

na področju vodenja,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada dva tuja jezika,
– da predloži program razvoja dejavno-

sti raziskovalnega centra ter ukrepe za do-
sego programskih ciljev;

pod 2.:
– da ima doktorat znanosti,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj

na področju vodenja,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada dva tuja jezika,
– da predloži program razvoja dejavno-

sti raziskovalnega centra ter ukrepe za do-
sego programskih ciljev.

Mandat za direktorja in strokovnega vo-
djo – predsednika senata traja 4 leta.

Direktor se zaposli za polni delovni čas,
strokovni vodja – predsednik senata pa za
tretjino delovnega časa.

Pisne prijave z žviljenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi-
dati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa,
na naslov: Valvasorjev raziskovalni center
(Valvasor’s Research Centre), CKŽ 23,
8270 Krško, s pripisom: “za razpis direktor-
ja” oziroma “za razpis strokovnega vodje”.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v
zakonitem roku.

Upravni odbor zavoda
Valvasorjev raziskovalni center Krško

Valvasor’s research centre Krško

Št. 101-1/2001 Ob-41647
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

razpisuje delovno mesto:

1. predstojnika območne enote Ko-
per.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev izpolnjevati še:

Ad. 1:
– univerzitetna izobrazba pedagoške

smeri,
– 8 let delovnih izkušenj,
– pedagoški strokovni izpit,
– znanje tujega jezika,
– delo z računalnikom,
– izkušnje pri vodenju.
Delovno razmerje bomo sklenili za ne-

določen čas.
Pisne prijave s podatki o izpolnjevanju

pogojev z opisom dosedanjega dela naj kan-
didati pošljejo v 8 dneh na naslov: Zavod
RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljublja-
na, z oznako “za razpis”.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili v 30 dneh po končanem zbiranju
prijav.

Pojasnila dobijo kandidati na Zavodu RS
za šolstvo, tel. 01/300-51-05, v kadrovski
službi.

Zavod RS za šolstvo

Št. 122-1/2001 Ob-41648
Svet Centra za socialno delo Ormož, raz-

pisuje na podlagi zakona o zavodih, zakona
o socialnem varstvu in v skladu z 31. čle-
nom statuta centra, dela in naloge

direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih zakon-

skih pogojev, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– da ima višjo ali visoko šolo za socialne
delavce ali druge ustrezne družboslovne
smeri, pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,

– strokovni izpit na področju socialnega
varstva.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

in kratkim življenjepisom, naj kandidati poš-
ljejo v roku 8 dni po tej objavi, na naslov:
Center za socialno delo Ormož, Ptujska c.
25d, Ormož, z oznako “za razpis”.

Vsi kandidati bodo o odločitvi obveščeni
pisno v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

CSD Ormož

Št. 1/01 Ob-41752
Na podlagi 9. člena zakona o temeljnih

pravicah iz delovnega razmerja, 20. člena
statuta ZD Zagorje in 11. člena kolektivne
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike ob-
javljamo prosto delovno mesto

zdravnika po končanem sekundaria-
tu ali zdravnika splošne medicine ali
zdravnika specialista splošne medicine
ali zdravnika specialista pediatrije v
otroškem dispanzerju,

s polnim delovnim časom, za določen
čas za tri leta, za nadomeščanje delavke
na specializaciji, ter 4-mesečno poskusno
dobo.

Kandidati, ki imajo dokončano Medi-
cinsko fakulteto v Ljubljani – Odsek za
splošno  medicino  in  strokovni  izpit  ozi-
roma opravljen specialistični izpit iz pe-
diatrije,  naj  pošljejo  svoje  vloge  z  doka-
zili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8
dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.

Register političnih
strank

Ob-41638
V  register  političnih  strank  se  pod

zaporedno številko 26, kjer je vpisana
stranka Zelena Alternativa Slovenije, s
skrajšanim imenom Zelena Alternativa in
kratico imena ZA ter sedežem v Gro-
supljem, Taborska 2, vpiše zastopnik
stranke Leo Šešerko, generalni sekretar
stranke.

Št. 0302-18/05-028/19-15/98 Ob-41644
V register političnih strank se pod zap.

št. 11, kjer je vpisana stranka Socialde-
mokratska stranka Slovenije, s skrajša-
nim imenom Socialdemokrati Slovenije
in  kratico  imena  SDS  ter  sedežem  v
Ljubljani,  Komenskega  11,  vpiše  za-
stopnik  stranke  Janez  Janša,  predse-
dnik  stranke.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.

ZD Zagorje

Znak SDS:
rdeča vrtnica z zelenim steblom
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-8/00-1411 Ob-41751
Ugotovi se, da so pravila o sindikatu

podjetja Nova oprema iz Slovenj Grad-
ca, Stari trg 304, bila sprejeta v hrambo na
Oddelku za družbenoekonomski razvoj ob-
čine Slovenj Gradec, z odločbo št.
024-1/93 z dne 4. 5. 1993 in vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 1.

Zaradi organizacijskih sprememb se je
spremenil naziv in naslov sindikata, ki se
odslej glasi: Sindikat lesarstva Sinles No-
va oprema, d.d., Pod gradom 4, 2380
Slovenj Gradec.

Sprememba se z dnem izdaje te odloč-
be vpiše v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 8, pri Upravni enoti Slovenj Gradec.

Št. 028-110/00 Ob-41629
Pravila o organiziranju in delovanju sin-

dikalne podružnice SKEI ETI SVIT Kam-
nik, Bakovnik 4a, Kamnik, se hranijo pri
Upravni enoti Kamnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 43 z dne 6. 12. 2000.

Št. 028-9/00 Ob-41630
Pravila sindikata Zavoda – Instituta za

varilstvo, Sindikat Vzgoje, izobraževanja
in znanosti (ZVIZ) Slovenije, Ljubljana,
Ptujska 19, sprejeta dne 1. 11. 2000, se
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi
Bežigrad.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 9, dne 8. 12. 2000.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3072-4/00-4 Ob-41640
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 3. 1. 2001 na podlagi prvega odstavka
23. člena zakona o preprečevanju omejeva-
nja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99;
ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka proti
podjetju Festival Ljubljana, Trg francoske
revolucije 1-2, Ljubljana, in podjetju Can-
karjev dom, kulturni in kongresni center,
Prešernova 10, Ljubljana, zaradi domnev-
ne kršitve prvega odstavka 5. člena ZPOmK.

Urad je pri svojem delu pridobil dogovor
o medsebojnem sodelovanju med Festiva-
lom Ljubljana in Cankarjevim domom, iz ka-
terega izhaja verjetnost, da gre za omejeval-
ni sporazum v smislu določb 5. člena
ZPOmK. Dogovor se nanaša na sodelova-
nje med zadevnimi podjetji na trgu kulturnih
in kongresnih storitev ter na trgu drugih dru-
žabnih prireditev. Zaradi izkazane verjetno-
sti kršitve določb ZPOmK je Urad uvedel
postopek po uradni dolžnosti.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-

ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave delniških
družb

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-41758
Na podlagi 465. člena zakona o gospo-

darskih družbah objavlja Pecivo, d.d., Nova
Gorica, Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica,
sporočilo o pridobitvi večinskega deleža.

Pecivo, d.d., Nova Gorica, ima v lasti
večinski delež delnic družbe Fino, d.d., No-
va Gorica, Rejčeva 26, 5000 Nova Gorica.

Pecivo, d.d.
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
S-41761

V objavi začetka stečajnega postopka, ob-
javljeni v Uradnem listu RS, št. 119 z dne 22.
12. 2000 pod opr. št. St 25/2000, S-40941
(stran 11175) se ime stečajnega dolžnika
popravi in se pravilno glasi: LEXIME, podje-
tje za projektiranje, konzalting, inženi-
ring, trgovino in zunanjetrgovinsko po-
slovanje, d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 1. 2001

St 9/99 S-41748
To sodišče je v stečajni zadevi opr. št. St

9/99, nad dolžnikom Zorn, podjetje za
proizvodnjo konfekcije, d.o.o., Ormoška
c. 33, Ptuj – v stečaju, razpisalo narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
za dne 1. 3. 2001 ob 9. uri, v sobi 26/II.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno
razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 1. 2001

St 33/2000 S-41749
To sodišče je pod opr. št. St 33/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom

Objave sodišč

Merinka tkanina, d.o.o., Maribor in nje-
govimi upniki, ki glasi:

Razred A – razred upnikov, ki se poplača-
jo v višini 20% od ugotovljene terjatve v roku
enega leta, z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere, povečane za 0,5%
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi,

Razred B – razred upnikov, ki konventi-
rajo svoje terjatve v lastniški kapital.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-
dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
3. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2001

St 66/2000 S-41750
To sodišče je pod opr. št. St 66/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Jeklotehna trgovina, d.o.o., Maribor in
njegovimi upniki, ki glasi:

Razred 1 – razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 20% od ugotovljene terjatve v
roku enega leta, z letno obrestno mero v
višini temeljne obrestne mere po pravno-
močno potrjeni prisilni poravnavi,

Razred 2 – razred upnikov – delavcev, ki
se poplačajo v višini 100% od ugotovljene
terjatve v roku treh mesecev, z letno obre-
stno mero v višini temeljne obrestne mere po
pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi,

Razred 3 – razred upnikov, ki konventira-
jo svoje terjatve v lastninski delež dolžnika.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotovljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
23. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 2001

St 238/2000 S-41631
To sodišče je s sklepom St 238/2000

dne 4. 1. 2001 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tijan Zunanjetrgovinsko podje-
tje, d.o.o., Motnica 7a, Trzin, matična števil-
ka 5347629, šifra dejavnosti 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lita Butara iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terja-
tve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
10. 4. 2001 ob 10.30 soba 352/III tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 1.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2001
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St 134/2000 S-41632
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad GZ Pisarna, Administrativ-
ni servis, d.o.o., Tavčarjeva 4, Ljubljana
– v stečaju za dne 20. 2. 2001 ob 10.30 v
352/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2001

St 23/2000-29 S-41634
Po II. odstavku 99. člena zakona o prisil-

ni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
se stečajni postopek nad dolžnikom Gmaj-
na Vöröš Lilijana s.p., Bratonci 109 – v
stečaju, zaključi.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po tej objavi.

Premoženje stečajnega dolžnika se v ce-
loti uporabi za poravnavo stroškov stečajne-
ga postopka.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 1. 2001

St 24/2000 S-41636
To sodišče je dne 4. 1. 2001 s sklepom

oprav. št. St 24/2000, začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Kandrič Tone, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Draženci 15/c, matična številka 1429752.

Odslej firma glasi: Kandrič Tone, podje-
tje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Draženci 15/c – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ignac
Marinič dipl. ek., Partizanska c. 3-5, 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, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 27. 3. 2001,
v sobi 26, tukajšnjega sodišča, ob 9. uri.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 1. 2001

Oklici o uvedbi postopka za
nastavitev zemljiške knjige

Su 43-02/2000-21 ZK-1238
1. Uvaja se postopek po 109. členu za-

kona o zemljiški knjigi za vzpostavitev parc.
št. 2895 k.o. Branik.

2. Poizvedbe glede pravic na nepremič-
nini v vl. št. 546 k.o. Branik, se začnejo
opravljati dne 22. 1. 2001.

3. Imetniki pravic na nepremičninah v vl.
št. 546 k.o. Branik: Ščukovt Darko, Preser-
je št. 109, Čebron Angel, Branik-Vrh št.
103 in Birsa Vincenc, Preserje št. 82, se
pozivajo, da se udeležijo poizvedb in na
kraju poizvedb prijavijo pravice, ki naj se
vpišejo v zemljiško knjigo.

Poizvedbe se bodo opravljale v času od
22. 1. 2001 do 19. 2. 2001, vsak ponede-
ljek od 9. do 12. ure pri Okrajnem sodišču
v Novi Gorici – zemljiška knjiga soba št. 20.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 12. 2000

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

SGP POSAVJE SEVNICA D.D., Trg svo-
bode 9, Sevnica, štampiljko z napisom Sp-
lošno gradbeno podjetje POSAVJE SEVNI-
CA d.d. Samski dom Brežice Trg izgnancev
12/a. gnx-44777

Terlep Stane s.p., Mlinska pot 20, Ljub-
ljana-Črnuče, štampiljko pravokotne oblike
z vsebino: STANISLAV TERLEP s.p. ZAS-
TOPANJE SVETOVANJE, TRGOVINA NA
DEBELO V TRANZITU, Mlinska pot 20,
61231 LJUBLJANA-ČRNUČE. gnb-44599

Priglasitveni list

Gerbec Anton, Stara cesta 16/a, Ra-
kek, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
010663/0460/00-14/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnl-44710

Gorela Robert s.p., Nova vas 7/a, Se-
čovlje - Sicciole, priglasitveni list, opravilna
št. 40-0862/95, izdan dne 6. 9. 1995.
gnf-44716

Lužar Marko s.p., Cesta v Rošpoh 24/a,
Kamnica, priglasitveni list, opravilna št.
064-6205/99, izdan dne 10. 7. 2000.
gne-44542

Guculović Aleksander, Danila Bučarja
16, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna
št. 038/2365-99, izdan dne 1. 4. 1999.
gnk-44540

Mlinarič Stanislav, Brodarjev trg 12, Lju-
bljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
059727/1217/01-50/1996, izdana dne
19. 4. 1996. gnk-44736

Ulaga Milena, Kobanska cesta 1/a, Se-
lnica ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
064-1508/94, izdan dne 15. 2. 1999.
gnf-44541

Potne listine

Anastasovski Dragi, Ulica Juleta Gabrov-
ška 32, Kranj, potni list, št. BA 847878,
izdala UE Kranj. gnu-44776

Arh Mira, Tupaliče 10, Preddvor, potni
list, št. AA 626332, izdala UE Kranj.
gnz-44621

Ašanin Momir, Pod gabri 5, Celje, potni
list, št. BA 595946, izdala UE Celje.
gnx-44548

Bartolj Marija, Vinica 49, Vinica, potni
list, št. BA 964931, izdala UE Črnomelj.
gnq-44555

Bašelj Primož, Gradnikova 4, Ljubljana,
potni list, št. AA 682369, izdala UE Ljublja-
na. gnl-44460

Biber Ivan, Slivna 23, Vače, potni list, št.
BA 248903, izdala UE Litija. gnl-44560

Blakaj Šiprim, Pot v zeleni gaj 1/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 798154, izdala UE
Ljubljana. gne-44817

Blaževič Elvis, Triban 30, Koper - Capo-
distria, potni list, št. BA 670176, izdala UE
Koper. gnr-44629

Brankovič Jure, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 587919, izdala UE Ljublja-
na. gnw-44824

Budja Mirjana, Irenina ulica 6, Maribor,
potni list, št. BA 99885, izdala UE Maribor.
gnv-44558

Cizerl Danijel, Domadenikova 10, Lim-
buš, potni list, št. AA 723666, izdala UE
Maribor. gnr-44579

Čačić Mile, Cesta v Pregavor 11, Izola -
Isola, potni list, št. AA 200534, izdala UE
Izola. gnb-44620

Čačić Mile, Cesta v Pregavor 11, Izola -
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
29087, izdala UE Izola. gnd-44618

Čeh Gojmir, Feiglova 5, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. BA 201584, izdala UE
Nova Gorica. gnf-44491

Derča Davor, Dolenja vas 73, Prebold,
potni list, št. CA 025679, izdala UE Žalec.
gnj-44762

Dolenc Petra, Belokriška 42/a, Porto-
rož - Portorose, potni list, št. AA 206483,
izdala UE Piran. gnj-44637

Đorović Milan, Prušnikova ulica 12, Lju-
bljana, potni list, št. BA 316544, izdala UE
Ljubljana. gnq-44530

Fabčič Jožef, Podnanos 69, Podnanos,
potni list, št. BA 178238, izdala UE Ajdov-
ščina. gnz-44796

Filipčič Ksenija, Čopova ulica 25, Celje,
potni list, št. AA 000751170, izdala UE Ce-
lje. gnr-44429

Genorija Simon, Nova gora 9, Litija, pot-
ni list, št. BA 450876, izdala UE Litija.
gno-44657

Godejša Aleksandra Saša, Lom pod Sto-
ržičem 87, Tržič, potni list, št. BA 802659,
izdala UE Tržič. gnz-44746

Gorjan Marjan, Vrtojba, Čuklje 58/b, Še-
mpeter pri Gorici, potni list, št. AA 842250,
izdala UE Nova Gorica. gnk-44490

Grobelšek Martina, Ul. V prekomorske
brigade 2, Celje, potni list, št. BA
00061132, izdala UE Celje. gnz-44521

Gumpot Janoš, Škapinova 13, Celje, po-
tni list, št. BA 619033, izdala UE Celje.
gnl-44610

Herman Jasna, Dečkova cesta 54, Ce-
lje, potni list, št. BA 596423, izdala UE
Celje. gnk-44761

Jagodic Darja, Vopolje 10, Cerklje na
Gorenjskem, potni list, št. AA 138992, iz-
dala UE Kranj. gnd-44543

Janković Dejan, Ulica Pohorskega bata-
ljona 12, Ruše, potni list, št. BA 619117,
izdalo MZZ RS. gns-44428

Jeglič Žiga, Filipičeva ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 288743, izdala UE Ljublja-
na. gny-44822

Jerlah Bojan, Sela pri Šmarju 13, Grosu-
plje, potni list, št. BA 96028, izdala UE
Grosuplje. gnv-44800

Jerlah Slavka Milena, Sela pri Šmarju
13, Grosuplje, potni list, št. BA 96041, iz-
dala UE Grosuplje. gnu-44801

Kladnik Patricija, Štrekljeva 27, Maribor,
potni list, št. BA 752963, izdalo MZZ RS.
gnv-44425
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Koderman Andrej, Nadgoriška cesta 70,
Ljubljana, potni list, št. BA 589307, izdala
UE Ljubljana. gnk-44561

Kogoj Jelka, Jarše 8/b, Ljubljana, potni
list, št. AA 975742, izdala UE Ljubljana.
gnw-44524

Kolar Karmen, Petrovičeva 25, Ljublja-
na, potni list, št. BA 771857, izdala UE
Ljubljana. gns-44507

Korošak Miran, Pod gradom 52, Dravo-
grad, potni list, št. AA 928472, izdala UE
Dravograd. gnk-44611

Koželj Nadjuša, Uriskova 7, Velenje, po-
tni list, št. BA 430182, izdala UE Velenje.
gnh-44764

Krajec Danijela, Cesta na postajo 21,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
457952, izdala UE Ljubljana. gnx-44473

Krajnc Ivan, Ulica Juša Kramarja 2, Čre-
nšovci, potni list, št. AA 753870, izdala UE
Lendava. gnc-44644

Kramar Jure, Žiganja vas 73, Križe, pot-
ni list, št. AA 727832, izdala UE Tržič.
gne-44767

Kužnik Viktor, Notranjska cesta 50, Lo-
gatec, potni list, št. AA 581392, izdala UE
Škofja Loka. gny-44472

Kveder Anton, Spodnja Dobrava 7, Mo-
ravče, potni list, št. AA 694816, izdala UE
Domžale. gnj-44787

Lamut Karl, Bezena 18/a, Ruše, potni
list, št. AA 384325, izdala UE Ruše.
gnf-44641

Likar Zvonko, Generala Levičnika 54, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 102651, izdala UE Koper. gnx-44498

Mašera Branko, Sp. Sečovo 18, Roga-
ška Slatina, potni list, št. BA 878935, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gni-44613

Menih Magdalena, Topolšica 50/c, To-
polšica, potni list, št. AA 264752, izdala UE
Velenje. gnx-44598

Metelko Ivan, Pugled pri Mokronogu 27,
Mokronog, potni list, št. BA 600035, izdala
UE Trebnje. gnv-44750

Odar Valentin, Kidričeva 47, Ljutomer,
potni list, št. AA 926308, izdala UE Ljuto-
mer. gne-44742

Penko Sonja, Gradec 1, Pivka, potni list,
št. BA 963785, izdala UE Postojna.
gnb-44495

Pintarič Gabrijel, Starine 12, Otočec, po-
tni list, št. AA 401346, izdala UE Novo me-
sto. gni-44738

Posega Edvard, Celovška 161, Ljublja-
na, potni list, št. AA 600229, izdala UE
Ljubljana. gnx-44523

Potočnik Špela, Gortanova 2, Idrija, pot-
ni list, št. AA 524127, izdala UE Idrija.
gny-44597

Pustovrh Igor, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, potni list, št. BA 551869, izdala
UE Kranj. gng-44590

Rebronja Hajriz, Salendrova ulica 6, Lju-
bljana, potni list, št. BA 902150, izdala UE
Ljubljana. gnq-44805

Rodman Ana, Rodine 8/a, Žirovnica, po-
tni list, št. AA 574923, izdala UE Jesenice.
gnp-44781

Rudež Darko, Majeričeva 2, Maribor, po-
tni list, št. BA 90802, izdala UE Maribor.
gnc-44769

Rutar Rok, Novosadska 6, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 736672, izdala UE Ljubljana.
gni-44538

Sep Aleksander, Clevelandska 23, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 771902, izdala UE
Ljubljana. gno-44482

Sertić Dražen, Jenkova cesta 15, Vele-
nje, potni list, št. BA 855738, izdala UE
Velenje. gnw-44424

Skubin Tina, Pod grčna 12, Nova Gori-
ca, potni list, št. CA 26287, izdala UE Nova
Gorica. gnn-44633

Slabe Polonca, Notranjska cesta 50, Lo-
gatec, potni list, št. BA 694407, izdala UE
Logatec. gnz-44471

Sluga Nataša, Gregorčičeva 10, Izola -
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
110106, izdala UE Izola. gnl-44635

Stegne Peter, Visole 104, Slovenska Bi-
strica, potni list, št. BA 435491, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnu-44426

Šafar Katja, Jadranska cesta 2, Ankaran
- Ankarano, maloobmejno prepustnico, št.
AI 143083, izdala UE Koper. gny-44422

Šebenik Minka, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, potni list, št. BA 313556, izdala UE
Ljubljana. gnl-44810

Ševo Nevenka, Vrečkova ulica 3, Kranj,
potni list, št. BA 011664, izdala UE Kranj.
gnv-44550

Štilec Karla, Zoisova ulica 13, Kranj, po-
tni list, št. BA 222935, izdala UE Kranj na
ime Štilec Dragica. gnf-44791

Šuligoj Primož, Kal nad Kanalom 13, Kal
nad Kanalom, potni list, št. BA 831180,
izdala UE Nova Gorica. gnw-44774

Terlep Stanislav, Mlinska pot 20, Ljublja-
na-Črnuče, potni list, št. AA 718033, izdalo
MNZ RS dne 18. 1. 1993. gnm-44584

Trampuž Matej, Lepi pot 14/c, Ljublja-
na, potni list, št. BA 637245, izdala UE
Ljubljana. gnl-44785

Tramte Mirica, Slatna 4, Begunje na Go-
renjskem, potni list, št. AA 923704, izdala
UE Kranj. gnh-44514

Vatovec Bruno, Bertoki, Cesta borcev
13, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
209852, izdala UE Koper. gnu-44626

Vehovec Ivan, Cesta heroja Vasje 14/a,
Moravče, potni list, št. BA 157937, izdala
UE Domžale. gno-44782

Vehovec Tanja, Cesta heroja Vasje 14/a,
Moravče, potni list, št. BA 910845, izdala
UE Domžale. gnn-44783

Velušček Jelka, Kotnikova ulica 13, Lju-
bljana, potni list, št. AA 824139, izdala UE
Ljubljana. gnb-44820

Vengust Gregor, Na gmajni 2, Škofja vas,
potni list, št. BA 922631, izdala UE Celje.
gnc-44619

Veseša Saša, Stražarjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 636095, izdala UE Ljublja-
na. gnh-44539

Videmšek Boštjan, Ulica bratov Debevc
1, Borovnica, potni list, št. BA 069699,
izdala UE Vrhnika. gnm-44588

Višnar Matjaž, Glinškova ploščad 9, Lju-
bljana, potni list, št. BA 286649, izdala UE
Ljubljana. gns-44753

Vižintin Silvana, Hrvatini 145, Ankaran -
Ankarano, maloobmejno prepustnico, št. AI
49039, izdala UE Koper. gnh-44739

Vlaj Stanislav, Ob žici 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 181977, izdala UE Ljubljana.
gnn-44658

Vodlan Špela, Gabrsko 63/c, Trbovlje,
potni list, št. BA 749501, izdala UE Trbov-
lje. gnr-44729

Vrtovec Luka, Črnekova 7, Maribor, pot-
ni list, št. BA 733067, izdala UE Maribor.
gnq-44780

Završnik Alojzij, Topovlje 1, Braslovče,
potni list, št. AA 068421, izdala UE Žalec.
gnb-44570

Zelenić Ivan, Sebenje 86, Križe, potni
list, št. BA 247743, izdala UE Ljubljana.
gnj-44487

Zevnik Boris, Tržaška 121, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 247710, izdala UE Ljubljana.
gnq-44455

Zevnik Eva, Tržaška 121, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 883355, izdala UE Ljubljana.
gnp-44456

Zupančič  Marko,  Podgorska  cesta
18,  Slovenj  Gradec,  potni  list,  št.  AA
801610, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-44623

Žust Janez, Hleviše 16/a, Rovte, potni
list, št. BA 726684, izdala UE Logatec.
gnx-44698

Osebne izkaznice

Bartolj Marija, Vinica 49, Vinica, osebno
izkaznico, št. 289512. gnt-44552

Bašnec Ivan, Kremžarjeva ulica 24, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 122158.
gnc-44594

Brolih Robert, Tržaška cesta 381, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 368398.
gnr-44504

Cimerman Matej, Ljubljanska 84/a, Do-
mžale, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 102/2000. gnc-44794

Dobrun Gregor, Kunaverjeva 14, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 217706.
gno-44807

Gregoran Katica, Lovska 39, Maribor,
osebno izkaznico, št. 129384. gnd-44568

Jakšić Ivica, Bilečanska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 572645. gnl-44485

Japelj Darko, Na Brce 8, Notranje Gori-
ce, osebno izkaznico, št. 46050.
gnr-44529

Ječnik Egon, Hrastje 24, Kranj, osebno
izkaznico, št. 354892. gnt-44427

Jelenko Franc, Breg pri Konjicah 9, Slo-
venske Konjice, osebno izkaznico, št.
422012. gnt-44752

Kanduč Alojzija, Vegova 24/c, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 450365.
gnc-44744

Kordić Kerim, Delpinova 14, Nova Gori-
ca, osebno izkaznico, št. 108295.
gny-44622

Kovše Ernest, Rojčeva 22, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 29902. gnj-44737

Kralj Marica, Veličane 8, Ivanjkovci, ose-
bno izkaznico, št. 200732. gnd-44743

Kranjc Urška, Koseč 7, Kobarid, oseb-
no izkaznico, št. 123563. gnd-44493

Kranjec Vrhovšek Irena, Bratovševa plo-
ščad 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
477064. gnh-44689

Leban Judita, Žnidarčičeva 8, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 560387.
gnm-44509

Mališ Josip, Sotelska 16, Rogaška Slati-
na, osebno izkaznico, št. 590931.
gnh-44639
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Markrab Mateja, Topniška ulica 42, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 417027.
gnq-44755

Metelko Ivan, Pugled pri Mokronogu 27,
Mokronog, osebno izkaznico, št. 109419.
gnu-44751

Mirjanić Jadranka, Preglov trg 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 251553.
gnw-44724

Mušič Jožefa Nada, Pipanova pot 15,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
556541. gnh-44464

Pajnić Marija, Turjaška ulica 7, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 503677. gnp-44631

Pavlinek Boštjan, Rožengrund 41,
Sv.Ana v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 408523. m-2173

Pečič Marija, Podvelka 12, Podvelka,
osebno izkaznico, št. 17984. gny-44572

Penko Sonja, Gradec 1, Pivka, osebno
izkaznico, št. 26468. gny-44497

Petek Sazonov Nada, Herbersteinova
16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
342271. gnt-44802

Pfejfer Barbka, Tabor 28, Logatec, ose-
bno izkaznico, št. 515982. gnr-44479

Rendulić Života, Ferkova ulica 15, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 75403.
gnc-44494

Rezar Jožefa, Rudarjevo 6, Črna na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 423375.
gnh-44614

Ribnikar Špela, Cesta 1. maja 61, Kranj,
osebno izkaznico, št. 437771. gnb-44770

Rudolf Benjamin, Cesta na polju 2, Vrh-
nika, osebno izkaznico, št. 286625.
gng-44465

Sabo Štefan, Dolina pri Lendavi 94/a,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
110441. gne-44492

Seliškar Nada, Mladinska 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 360243. gnx-44798

Stare Tatjana, Rutarjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 294293. gns-44728

Šivavec Štefanija, Spodnji Rudnik I/12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 534267.
gnj-44512

Škofic Justina, Na Rojah 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 43012. gng-44715

Štilec Karla, Zoisova ulica 13, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 192503. gne-44792

Tajhman Lidija, Vurberk 124, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 137020.
gnq-44430

Tramte Mirica, Titova 10, Jesenice, ose-
bno izkaznico, št. 417320. gng-44515

Vodeb Jasmina, Linhartova 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 423812.
gng-44740

Vrbnjak Anton, Bolehnečici 26, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
585139. gnn-44508

Zrimšek Stanislava, Vojkova 32, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 100235.
gnt-44727

Žula Igor, Golniška 55, Kranj, osebno
izkaznico, št. 315979. gnp-44481

Vozniška dovoljenja

Alić Jasminka, Hruševska cesta 66, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1026338, reg. št. 140144, izdala UE Ljub-
ljana. gni-44813

Ambrož Vesna, Pri Gabrovki 27, Morav-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
404214, izdala UE Litija. gny-44647

Anžlovar Tadeja, Pri mostu 7, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
587400, reg. št. 15609, izdala UE Grosu-
plje. gni-44663

Arčon Ludvik, Cesta na Markovec 17,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 2192, izdala UE Koper.
gno-44432

Arko Zdenka, Štihova ulica 16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90543, reg. št. 119686, izdala UE Ljublja-
na. gnv-44825

Bačič Boris, Dolsko 13/a, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391928, reg. št. 179258, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-44476

Balaž Katarina, Rašiška ulica 11, Begu-
nje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1010691, reg. št. 186959,
izdala UE Ljubljana. gnt-44477

Bartolj Marija, Vinica 49, Vinica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9931,
izdala UE Črnomelj. gnp-44556

Bec Matej, Primožičeva ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136449, reg. št. 185273, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-44591

Bedenik Damjana, Studeno 82, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13079, izdala UE Postojna. gnd-44443

Begić Edis, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1164452, reg. št. 218934, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-44537

Bogataj  Ana,  Srednja  vas  pri  Šen-
čurju 54, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1130110, reg. št. 47576.
gnr-44454

Božičnik Anton, Reštanj 70, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 388, izdala UE Krško. gno-44532

Brankovič Jure, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351472, reg. št. 209208, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-44823

Bukovac Samo, Možjanca 29, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
137236, reg. št. 14414, izdala UE Kranj.
gny-44722

Cerkvenik Radovan, Sedejev trg 2, Cer-
kno, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1062947, reg. št. 9875, izdala UE Idrija.
gno-44457

Cvenk Bojana, Pot na Hreše 7/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264943, reg. št. 125013, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-44756

Čremošnik Franc, Parižlje 25, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. S
454075, izdala UE Žalec. gno-44757

Dajčer Danilo, Vrazova 52, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1331394, reg. št. 75980. m-2156

Doberšek Renata, Kvedrova 31, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1066011, reg. št. 10635. gnu-44526

Drofenik Marko Jožef, Vrbanska 35, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
575964, reg. št. 27570, izdala UE Mari-
bor. m-2177

Fajdiga Lea, Kot pri Ribnici 18, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7645, izdala UE Ribnica. gnm-44788

Filipčič Darinka, Nad Vrbino 3, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4198, izdala UE Brežice. gnp-44531

Furlan Andrej, Vrhpolje 144, Vipava, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1236063, reg. št. 14053, izdala UE Ajdov-
ščina. gne-44617

Gašparič Miro, Podgorci 6/a, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
7828. gne-44442

Gorjup Lado, Titova 114, Senovo, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 5376,
izdala UE Krško. gnx-44748

Gorup Žiga, Ruska ulica 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
110658, izdala UE Maribor. m-2161

Granulič Ljubiša, Trg Dušana Kvedra 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1229707, reg. št. 113915, izdala UE
Maribor. m-2189

Gregorić Tina, Novo Polje, Cesta XVI/22
c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297725, reg. št. 217803, izdala UE
Ljubljana. gny-44726

Herič Valerija, Šarhova pot 6, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 952510,
reg. št. 7466, izdala UE Ruše. m-2154

Hodak Marijan, Trinkova ulica 56, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137798, reg. št. 156374, izdala UE Ljub-
ljana. gni-44513

Ivc Sebastijan, Kovorska cesta 23, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8134. gnz-44446

Jakac Bojan, Anžurjeva ulica 6/c, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214020, reg. št. 45901, izdala UE Ljub-
ljana. gng-44819

Jakop Danilo, Polje, Cesta XXXII/4, Lju-
bljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, reg. št. 87621, izdala UE Ljubljana.
gns-44803

Jamnikar Branko, Lobnica 22, Ruše, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
667915, reg. št. 5413, izdala UE Ruše.
m-2190

Japelj Darko, Na Brce 8, Notranje Gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
889352, reg. št. 134891, izdala UE Ljub-
ljana. gns-44528

Jere Mrak Mateja, Bevško 45/c, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10197, izdala UE Trbovlje. gnq-44705

Kalabić Zvonka, Bevkova cesta 7, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1206620, reg. št. 19842, izdala UE Gro-
suplje. gnd-44518

Kalinič Nataša, Draga Kobala 8, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291439, reg. št. 115265, izdala UE Mari-
bor. m-2183

Keber Mario, Muhaber 2, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, reg. št. 22573.
gnm-44459

Kermavner Boštjan, Mikuževa ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265239, reg. št. 129831, izdala UE
Ljubljana. gnp-44506

Klarer Edvard, Pohlinova 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1159547, reg. št. 14854, izdala UE Ce-
lje. gnf-44766
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Klemenčič Branislav, Moravci 11, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 2770. gnk-44461

Kobe Bogdan, Šutna 31, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 602241,
reg. št. 37968, izdala UE Kranj.
gnw-44549

Korošak Miran, Pod gradom 52, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 4273.
gnj-44612

Kos Dejan, Železnikova 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 576832,
reg. št. 84682, izdala UE Maribor. m-2179

Kosi Viljem, Lackova 162, Limbuš, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1221721,
reg. št. 112994, izdala UE Maribor. m-2181

Kosmač Martina, Tolminskih puntarjev 4,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1038357. gnt-44702

Košar Janez, Žigrski vrh 8/a, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
331632, reg. št. 473. gnf-44616

Košorok Matjaž, Kašeljska cesta 48/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 14417, reg. št. 43445, izdala UE
Ljubljana. gni-44763

Košorok Romana, Bratovševa ploščad
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419722, reg. št. 233809, izdala UE
Ljubljana. gnb-44720

Kovačič Franc, Svetinci 14, Destrnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 28160,
izdala UE Ptuj. gnj-44437

Krajc Katarina, Grahovo 49/a, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10819, izdala UE Cerknica. gnf-44745

Krajnc Ivan, Ulica Juša Kramarja 2, Čre-
nšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12176, izdala UE Lendava. gnd-44643

Kranjc Urška, Koseč 7, Kobarid, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1289736, izdala UE
Tolmin. gnf-44441

Kresevič Tanja, Ulica A. Valenčiča 6, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, kat. H, reg.
št. 9902, izdala UE Izola. gng-44444

Kušar Karol, Saveljska cesta 102, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
322477, reg. št. 63037, izdala UE Ljublja-
na. gnw-44574

Lamovšek Robert, Pod jelšami 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
93315, reg. št. 175249, izdala UE Ljublja-
na. gnp-44656

Lebar Laura, Gaberje 67/a, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15013, izdala UE Lendava. gnp-44581

Leskovšek Stanislava, Opekarska 6,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 7825. gnx-44773

Ljubi Damjana, Spodnji Hotič 52, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246016, izdala UE Litija. gnq-44730

Lužar Franjo, Postaja 15, Mirna Peč, vo-
zniško dovoljenje, št. 28966, izdala UE
Novo mesto. gnm-44759

Marenče Jurij, Šinkov turn 55/a, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565724, reg. št. 108439, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-44735

Markovič Andreja, Regentova 9, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878969, reg. št. 83884, izdala UE Mari-
bor. m-2167

Markrab Mateja, Topniška ulica 42, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1137187, reg. št. 215660, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-44754

Markun Aleš, Čufarjeva ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1419647, reg. št. 135868, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-44808

Marovt Alenka, Zg. Gorče 7, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102642, izdala UE Žalec. gnb-44595

Maser Gorazd, Zgornja Ščavnica 64,
Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1121239, reg. št. 9958, izdala UE Lenart.
m-2188

Mašera Polonca, otelska ulica 20, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18080, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gne-44771

Maučnik Primož, Fala 27, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1210581, reg. št. 8554, izdala UE Ruše.
m-2180

Mihelič Katja, Kot pri Ribnici 28, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8442, izdala UE Ribnica. gnh-44789

Mižigoj Aleš, Staretova ulica 21, Ljublja-
na, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 113/2000. gnq-44505

Mlinar Špela, Javornik 60, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16977, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnr-44704

Modic Marjanca, Hrib svobode 14, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 205899, reg. št. 6572, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnh-44439

Nusdorfer Marija, Šmarje 32, Branik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
662408, reg. št. 3921, izdala UE Ajdovšči-
na. gnz-44496

Ožbolt Marjan, Stara cesta 12, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14388,
izdala UE Novo mesto. gnv-44700

Pečar Ida, Razdelje 2/a, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 506605, reg. št.
34241, izdala UE Celje. gnt-44527

Pečar Miha, Belokriška 40, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 10425, izdala UE Piran. gns-44703

Petar Anton, Jamnikova 1, Ruše, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 952668,
reg. št. 7592, izdala UE Ruše. m-2185

Petrič Urška, Zoisova ulica 32, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1348448, reg. št. 24141. gnd-44468

Petrovič Zvonka, Sarajevska 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
249102, reg. št. 55152, izdala UE Mari-
bor. m-2157

Pfejfer Barbka, Tabor 28, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2385, izdala
UE Logatec. gns-44478

Pflaum Metka, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812309, reg. št. 80613, izdala UE Ljublja-
na. gnq-44630

Podbevšek Bojan, Vrhovci, Cesta
XIV/15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 515494, reg. št. 43538, izda-
la UE Ljubljana. gnq-44580

Podbregar Janez, Cesta treh talcev 11,
Mekinje, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 1331, izdala UE Kamnik.
gnv-44475

Podgoršek Bojana, Jarmovec 9/a, Dra-
mlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.

št. 12134, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw-44624

Požar Igor, Škrilje 15/a, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. GH, št. S 1138408, reg. št.
215276, izdala UE Ljubljana. gnb-44795

Premužič Andrejka, Hrastovec 33, Zav-
rč, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
26794, izdala UE Ptuj. gnj-44462

Puzigaća Breda, Usnjarska cesta 3, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13637, izdala UE Vrhnika. gnc-44469

Rašić Darjo, Raičeva ulica 17/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1164305, reg. št. 218823, izdala UE Ljub-
ljana. gng-44815

Rejec Jožko, Vrtojba, Griči 5/d, Šempe-
ter pri Gorici, vozniško dovoljenje, št. S
661706. gnz-44546

Ribnikar Špela, Cesta 1. maja 61, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1140906, reg. št. 39967, izdala UE Kranj.
gnv-44625

Rituper Olga, Markišavci 2/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23931.
gnm-44434

Rojko Darko, Slatinski dol 7/a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12999, izdala UE Pesnica. m-2184

Rotar Benjamin, Nova pot 8, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1433417, reg. št. 233932,
izdala UE Ljubljana. gnt-44827

Rozman Stanislav, Ulica Simona Jenka
6, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 480502, reg. št. 12639, izdala
UE Ljubljana. gnb-44520

Rožmarin Gabrijel, Zavrh 68, Voličina, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 866733,
reg. št. 4939, izdala UE Lenart. m-2191

Rudolf Milica, Dobravica 54, Ig, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1367513,
reg. št. 77997, izdala UE Ljubljana.
gnr-44804

Rupnik Aleš, Lapajnetova ul. 59, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090385, reg. št. 7514, izdala UE Idrija.
gng-44765

Sekne Bojana, Kokrica, Kuratova ulica
47, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 805062, reg. št. 32595, izdala UE
Kranj. gnn-44483

Skalin Alja, Partizanska 43, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 13041,
izdala UE Žalec. gny-44547

Skočir Slavko, Volaričeva ulica 15, Ko-
barid, vozniško dovoljenje, št. S 834266,
izdala UE Tolmin. gnb-44545

Slanovec Sašo, Jeranovo 7/d, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16406,
izdala UE Kamnik. gnl-44510

Sluban Boris, Jocova 33, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 720344,
reg. št. 45850, izdala UE Maribor. m-2195

Sopčić Zlatko, Brilejeva ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1193466, reg. št. 100490, izdala UE Ljub-
ljana. gny-44697

Starin Tomaž, Nušičeva ulica 4, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
356229, reg. št. 16104, izdala UE Domža-
le. gnv-44600

Stojčič Miroslav, Zlato polje 3/e, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1130253, reg. št. 41761, izdala UE Kranj.
gnk-44636
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Stolnik Branko, Ljubljanska 10, Litija, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1323211, izdala UE Litija. gni-44488

Šebek Miladin, Strmeckijeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970233, reg. št. 162240, izdala UE
Ljubljana. gni-44638

Šerc Lidija, Križevci 70, Križevci pri Lju-
tomeru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4263, izdala UE Ljutomer. gns-44553

Šivavec Štefanija, Spodnji Rudnik I/12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 413543, reg. št. 54674, izdala UE
Ljubljana. gnk-44511

Škofic Justina, Na Rojah 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146816, reg. št. 32280, izdala UE Ljublja-
na. gnh-44714

Šoberl Marija, Malečnik 139, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
671488, reg. št. 26691, izdala UE Mari-
bor. m-2162

Šoško Tatjana, Pod vinogradi 2, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14473,
izdala UE Novo mesto. gns-44628

Štante Samo, Ob Koprivnici 40, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 781922, reg. št.
28568. gnn-44758

Štilec Karla, Zoisova ulica 13, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1347640,
reg. št. 47407, izdala UE Kranj. gnd-44793

Štuhec Uroš, Vojašniška 6, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1378107, reg. št. 118190, izdala UE Mari-
bor. m-2186

Tavčar Ivan, Sv. Duh 246, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 469,
izdala UE Škofja Loka. gny-44447

Tisnikar Mitja, Cvetna pot 3, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 29440, izdala UE Koper.
gnm-44559

Tkalec Dragica, Liegknechtova 26, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
298545, reg. št. 39567, izdala UE Mari-
bor. m-2194

Trampuž Matej, Lepi pot 14/c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065987, reg. št. 204776, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-44786

Trtnik Janez, Klemenova ulica 63, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
266015, reg. št. 45095, izdala UE Ljublja-
na. gnu-44826

Turk Karlo, Puntarjeva 19, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 30303, izdala UE Koper. gnw-44449

Turnšek Lidija, Rognska gorca 34, Pri-
stava pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16558, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnw-44749

Turšič Zvonimir, Kotnikova ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612115, reg. št. 41446, izdala UE Ljublja-
na. gnj-44587

Vičič Nadja, Kampel 19, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
25299. gnu-44551

Vidic Jana, Istrska 52, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 799879,
reg. št. 83843, izdala UE Maribor. m-2193

Vidmar Darja, Clevelandska ulica 47, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
892945, reg. št. 154263, izdala UE Ljub-
ljana. gns-44778

Vindiš Adi, Brunšvik 59/a, Rače, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 249679,
reg. št. 95358, izdala UE Maribor. m-2160

Vodopivec Januš, Miren 5/h, Miren, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41379,
izdala UE Nova Gorica. gnw-44474

Vogrinec Nikolaj, Ulica Ivana Šalamuna
8, Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 305473, reg. št. 13150, izdala UE
Maribor. m-2169

Volčič Tatjana, Gerbičeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733777, reg. št. 148126, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-44583

Zemljič Janez, Ferkova 18, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 871353,
reg. št. 5369, izdala UE Maribor. m-2150

Živec Sašo, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1095902, reg. št. 184235, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-44779

Žula Igor, Golniška 55, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1412123, reg.
št. 52983, izdala UE Kranj. gnn-44433

Zavarovalne police

Brinovec Ivan, Partizanska 53, Sloven-
ska Bistrica, zavarovalno polico, št.
180235, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnu-44701

Budimir Ivan, Župančičeva 13, Piran -
Pirano, zavarovalno polico, št. 794510, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnx-44573

DAMEN d.o.o., Partizanska cesta 137,
Sežana, zavarovalno polico, št. AA PON
02430059.P.R. in 1 AO 97
088135813.P.R., izdala zavarovalnica Ad-
riatic d.d. gnh-44489

Đorđić Nenad, Janševa ulica 5, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 337695, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-44814

EURO ZOOM d.o.o., Cesta v Mestni log
55, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
283121, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnv-44675

Kocbek Gorazd, Stara Gora 1, Sveti Ju-
rij ob Ščavnici, zavarovalno polico, št.
788032, izdala zavarovalnica Adriatic.
gne-44567

Kojzek Rudolf, Šmartno 234, Šmartno
pri Slov.Gradcu, zavarovalno polico, št. AO
280080, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnz-44500

Kojzek Rudolf, Šmartno 234, Šmartno
pri Slov.Gradcu, zavarovalno polico, št.
280081, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnu-44501

Razpotnik Vesna, Briše 21/a, Izlake, za-
varovalno polico, št. 315989, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d. gnm-44634

Škof Niko, Brda 6, Radovljica, zavarova-
lno polico, št. 608350, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. gnt-44452

Štebih Iztok, Javornik 65, Ravne na Ko-
roškem, zavarovalno polico, št. 1080200.
gnm-44534

Štebih Iztok, Javornik 65, Ravne na Ko-
roškem, zavarovalno polico, št. 295216,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnl-44535

Štolekar Nataša, Žerjav 23, Črna na Ko-
roškem, zavarovalno polico, št. AO

311240, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnn-44533

Turk Jože, Brezovec 6, Buče, zavarova-
lno polico, št. 108802. gnk-44436

Vran Neda, Dane pri Sežani 23/a, Seža-
na, zavarovalno polico, št. 07708734, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. gnc-44569

Spričevala

Alibegović Elvedin, Šalek 93, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje elektro šole -
elektrotehnik, energetik. gnt-44627

Bagari Tatjana, Filovci 155, Bogojina,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgo-
vskega poslovodjo, št. 899-9723/95, izda-
no 23. 1. 1996. gno-44707

Belović Danica, Stara 2, Murska Sobo-
ta, spričevalo o končani OŠ I. Murska So-
bota, št. 232/83. gng-44565

Biber Ivan, Slivna 23, Vače, spričevalo
3. letnika Policijske šole v Mariboru, izdano
leta 1986. gnj-44562

Biber Ivan, Slivna 23, Vače, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1976. gni-44563

Blatešić Saša, Splitska 27, Velenje, in-
deks, št. 7108915, izdala Pravna fakulteta.
m-2182

Borišek Natalija, Miševa ulica 25, Dom-
žale, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1991, 1992,
1993 in 1994. gnj-44812

Čehovin Polona, Potoče 13, Senožeče,
indeks, št. 384/10D-ZT 384-SZŠ.
gnm-44709

Čizmazija Štefan, Lipa 81, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene-
ga šolskega centra Ivanan Kavčiča v Ljub-
ljani, št. 701/1970/71, izdano leta 1971.
gnl-44435

Čučulović Pudgar Petra, Cesta 13. julija
44, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani,
izdano leta 1992, izdano na ime Pudgar
Petra. gny-44522

Dominik Marko, Levstikova 13, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tek-
stilne šole Maribor, smer frizer, izdano leta
1998. m-2171

Dugopoljac Joško, Zolajeva 12, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje strojne,
kovinarske šole Maribor, TAM, izdano leta
1989. m-2176

Eleta Anamarija, Seidlova 60, Novo me-
sto, spričevalo SKŠ Grm Novo mesto, izda-
no leta 1998. gnh-44564

Farič Vojko, Veščica 5/a, Murska Sobo-
ta, indeks, št. 410414865, izdala Fakulteta
za organizacijske vede v Kranju. gni-44717

Flegar Jurij, Šentilj 104/d, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Šole za poklcnega voznika na Ježici, iz-
dano leta 1977. m-2155

Fludernik Slavko, Za Ljubnico 5, Ljubno
ob Savinji, potrdilo o varnem delu s traktor-
jem. gnf-44566

Gerbec Rok Rudi, Laknerjeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1999 in 2000.
gnj-44662
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Gorenšek Domen, Hauptmanca 58, Lju-
bljana, indeks, št. 20990785, izdala Prav-
na fakulteta v Ljublajni. gnm-44784

Gošte Mojca, Smlednik 4/d, Smlednik,
maturitetno spričevalo Srednje šole za obli-
kovanje, izdano leta 1982. gno-44632

Grajš Franc, Klečet 32, Žužemberk, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1.
letnika Hotelske šole v Ljubljani, izdano leta
1981 in 1982. gnm-44609

Hlede Kristian, Kojsko 10/a, Kojsko, in-
deks, št. 19795789, izdala Ekonomska fa-
kulteta v Ljubljani. gnd-44593

Ivančič Ksenja, Sobetinci 45/b, Marko-
vci, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Mariboru, izdano leta 1993/94.
m-2170

Januš Viki, Ljubljanska 9, Postojna, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gozdarske in lesa-
rske šole v Postojni, izdano leta 1998.
gni-44713

Kalember Milenka, Delavska ulica 22,
Ljubljana, diplomo Srednje tekstilne šole Vi-
šnja gora, izdana leta 1983. gne-44517

Kantoci Mario, Zolajeva 12, Maribor, di-
plomo Srednje kovinarske strojne šole TAM
Maribor, izdana leta 1989. m-2148

Kašman Stanko, Bukovska vas 57, Šen-
tjanž pri Dravogradu, spričevalo o zaključ-
nem izpitu in 4. letnika Šolskega centra Ve-
lenje, program elektrotehnik-elektronik.
gnk-44711

Koman Gregor, Vodnikova 116, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole tehni-
čnih strok in osebnih storitev v Ljubljanioi.
gnv-44725

Komel Jure, Vinka Vodopivca 38, Nova
Gorica, indeks, št. 26201029, izdala Faku-
lteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljublja-
ni. gnm-44734

Kožar Rajko, Kriška 2/c, Kranj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje elektro in
strojne šole Kranj, izdano na ime 1966.
gnz-44571

Krajnc Miha, Ljubljanska cesta 4/a, Gro-
suplje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje ekonomske šole, izdano leta 1996,
1997 in 2000. gnp-44806

Krajnc Uršula, Zarnikova 17, Ljubljana,
indeks, Srednje trgovske šole , na ime Kra-
jnc Uršula. gnz-44721

Krištof Gorazd, Starešinski vrh 4Š, Spo-
dnji Ivanjci, diplomo EPF Maribor. m-2153

Maček Marjan, Gradiška 662, Zgornja
Kungota, spričevalo 1. in 2. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1993 in 1994. m-2166

Majde Helena, Luža 4, Trebnje, spriče-
valo 2. letnika Srednje gostinske šole v Lju-
bljani, izdano leta 2000. gnj-44687

Marot Zvonka, Vrunčeva 3, Slovenj Gra-
dec, maturitetno spričevalo Gimnazije Rav-
ne na Koroškem, izdano leta 1982/83.
gng-44440

Mašera Damjan, Spodnje Sečovo 70/f,
Šmarje pri Jelšah, indeks, št. 07990039,
izdala Visoka policijsko-varnostna šola.
gnl-44585

Matič Slavko, Levstikova 15, Maribor,
diplomo IKŠ Maribor. m-2165

Mencigar Franc, Večeslavci 93, Roga-
šovci, zaključno spričevalo Poklicne šole
za voznike, Avtošola Ježica Ljubljana, št.
48D81/252, izdano 7. 7. 1982.
gnp-44706

Mitrović Marko, Runkova ulica 2, Ljub-
ljana, spričevalo 2., 3. in 4. letnika Šolske-
ga centra za pošto in telekomunacijo, izda-
no leta 1997, 1998 in 1999. gnv-44525

Mraz Anica, Javorje 19, Gorica pri Sliv-
nici, zaključno spričevalo Poklicne gostin-
ske šole v Celju, smer natakar. m-2175

Namestnik Simon, Mariborska 14, Se-
lnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Ekonomske srednje šole pri Dopisni de-
lavski univerzi Univerzum Ljubljana, izdano
leta 1976. gny-44747

Osojnik Gregor, Bratov Greifov 34, Ma-
ribor, spričevalo III. letnika Živilske šole Ma-
ribor, smer živilski tehnik, izdano leta 2000.
m-2174

Osojnik Tomaž, Kotlje 215, Kotlje, inde-
ks, št. 22049460, izdala Fakulteta za špo-
rt. gnv-44775

Petančič Boštjan, Ljubljanska 116, Do-
mžale, spričevalo 4. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnh-44589

Pirc Nada, Črneča vas 21, Kostanjevica
na Krki, spričevalo o zaključnem izpitu Sre-
dnje tehnične in zdravstvene šole, smer le-
sarstvo, izdano leta 1994. gnf-44816

Pleteršek Mateja, Sp. Polskava 196,
Pragersko, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2000. m-2178

Pranić Ernest, Koroška ulica 2/c, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2000.
gnk-44661

Purišić Saška, Ulica heroja Zidanška 9,
Maribor, indeks, št. 61182028, izdala Pe-
dagoška fakulteta Maribor. m-2151

Radej Bojan, Kladje nad Blanco 10, Bla-
nca, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne kovinarske šole v Krškem, izdano leta
1980. gng-44690

Rakun Aleš, Goriška cesta 53, Velenje,
spričevalo 1. letnika, program gostinska
dela, poklic kuhar-natakar. gnw-44499

Rakun Barbara, Šentjanž 7, Rečica ob
Savinji, indeks, št. 06980078, izdala Viso-
ka šola za socialno delo. gnk-44536

Rutar Albina, Ulica 11. maja 18, Rade-
če, spričevalo 1. in 2. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije in ekonomske
srednje šole Brežice, izdano leta 1996.
gng-44790

Skubic Boris, Brvace 7/a, Grosuplje, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok, izdano leta 2000. gnz-44821

Stanojlović Milan, Gospodinjska 27, Lju-
bljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola
v Ljubljani. gnn-44733

Štiglic Milan, Borštnikova 104, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske
šole Maribor, izdano leta 1978. m-2168

Šušteršič Sašo, Tomšičeva 11, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika in obvestilo o
uspehu pri maturi Gimnazije in srednje ke-
mijske šole Ruše, izdano leta 1996, 1997.
m-2152

Tešić Mihailo, Kogojeva 6, Portorož -
Portorose, zaključno spričevalo Hotelske
šole v Ljubljani. gnb-44445

Vatovec Tina, Črni Kal 61/b, Črni Kal,
preklic maturitetnega spričevala, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 91/2000. gnz-44450

Velebić Samir, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje

šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1995. gne-44467

Veršič Branko, Ul. Kragujevških žrtev 81,
Maribor, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Živilskega šolskega ce-
ntra, Tehniška živilska šola Maribor, izdano
leta 1982. m-2149

Volčina Simon, Pot Sv. Antona 23, Idrija,
spričevalo 3. letnika SDEŠ v Novi Gorici,
trgovske šole, poklic prodajalec, izdano leta
1992. gnc-44448

Vrbinc Špela, Novo Polje, CestaVII/109,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje ekonomske in gradbene šole,
izdano leta 1994. gnk-44486

Vujasinović Mirjana, Skopska ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1981 in 1982, izdano na ime Pavlović Mir-
jana. gny-44797

Žagar Blaž, Cesta Viktorja Svetina 8/a,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje kovinarske in
cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1995. gnk-44586

Žlahtič Andrej, Miklavčičeva 12, Mari-
bor, diplomo SKSMŠ Maribor. m-2159

Ostali preklici

Alič Gregor, Setnik 3/a, Polhov Gradec,
študentsko izkaznico, št. 23980001, izdala
Fakulteta za strojništvo. gno-44582

Alič Katja, Grilčeva 28, Idrija, študent-
sko izkaznico, št. 19806004, izdala Eko-
nomska fakulteta. gnq-44480

Banič Jaka, Lackova 56, Lenart v
Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
61143973. m-2172

Baša Tina, Mucherjeva ulica 11, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnt-44502

Blaževič Elvis, Triban 30, Koper - Capo-
distria, delovno knjižico. gnv-44575

Brus Cecilija, Žice 44, Sv.Ana v Slov.go-
ricah, delovno knjižico, št. 10018, ser. št.
383822. m-2164

CITROEN SLOVENIJA d.o.o., Ulica
15. maja 18, Koper - Capodistria, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1174293. gnm-44463

Farič Vojko, Veščica 5/a, Murska Sobo-
ta, študentsko izkaznico, št. 410414865,
izdala fakulteta za organizacijske vede v Kra-
nju. gnd-44718

Ferlinc Anton, Šentilj v Slov. Goricah
164, Šentilj v Slov.goricah, potrdilo o opra-
vljenem izpitu za viličarja, izdan na Delavski
univerzi, leta 1988 v Mariboru. m-2163

FIT Leasing d.o.o., družba za finančne
storitve, Rudarska 3, Velenje, izjavo o ust-
reznosti posamično pregledanega vozila, št.
B 0053721. gny-44772

Fras Terezija, Gibina 18, Vitomarci, de-
lovno knjižico. gnw-44699

Galičič Jure, Trilerjeva 4, Medvode, štu-
dentsko izkaznico, št. 16296, izdala FDV v
Ljubljani. gnb-44470

Grünfeld Petra, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazi-
ja Šentvid. gnh-44818

Hajduković Zdenka, Korte 7, Izola - Iso-
la, delovno knjižico. gnt-44577



Stran 68 / Št. 2 / 12. 1. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Hlede Kristian, Kojsko 10/a, Kojsko,
študentsko izkaznico, št. 19795789, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljublajni. gne-44592

Ivanova Bistra, Ulica Matije Blejca 4, Ka-
mnik, delovno knjižico, izdano na ime Hri-
stova Bistra. gnm-44809

Jaklič Franc, Lesno Brdo 75, Vrhnika,
delovno knjižico. gno-44557

JAVNO PODJETJE SNAGA, d.o.o., Po-
všetova ulica 6, Ljubljana, kopije licenc št.
909/26 za vozila MAN 15.163 L reg. št.
LJ F3-54U, MAN 15.163 L reg. štl LJ
F3-53U in MAN 15.163 L reg. št. LJ
F3-56U. gnm-44484

Jelen Dalia, Regentova 20, Maribor, de-
lovno kjnižico, št. 1689. m-2158

Jodl Marijan, Ruške čete 1, Ruše, delo-
vno knjižico, št. 21258. m-2187

Jugovac Eva, Korte 7, Izola - Isola, delo-
vno knjižico. gns-44578

Kos Leopold, Kvedrova cesta 32, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 502, brezplačna vo-
zovnica, izdal LPP. gnx-44723

Kosmač Anja, Trnje 5, Škofja Loka, dija-
ško izkaznico, izdala Ekonomska šola v Kra-
nju. gnc-44719

Košir Barbara, Cesta Dolomitskega od-
reda 36, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18970325, izdala Filozofska fakulteta.
gnl-44760

Kovač Dragica, Studenec pri Krtini 12,
Dob, delovno knjižico, št. 5392.
gnw-44453

Kralj Irena, Jakčeva ulica 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-44601

Kuzmič Šarolta, Zenkovci 30, Bodonci,
delovno knjižice reg. št. 49738, ser. št.
312812, izdana 20. 4. 1984 v Murski So-
boti. gnj-44712

Lajkovič  Franc,  Zagorica  3,  Veliki
Gaber,  izjavo  o  ustreznosti  in  tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1182834.
gnu-44451

Ljubec Ivan, Zagorci 24, Juršinci, delov-
no knjižico. gni-44438

Ljubi Damjana, Spodnji Hotič 52, Litija,
vozno karto, št. 388, izdal SAP Ljubljana.
gnp-44731

Marovt Alenka, Zg. Gorče 7, Braslovče,
študentsko izkaznico, št. 21013511, izdala
FDV v Ljubljani. gno-44732

Medved Andreja, Hubadova 4, Ljublja-
na, odvetniško izkaznico, št. 473/90, izda-
na 4. 9. 1990. gnk-44811

Mlakar Simona, Travniška 26, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico, št. A 481060.
m-2192

Pilaj Ana, Koželjskega 7, Velenje, delni-
ce KRS Velenje, št. 7624, 7625 in 7626.
gnp-44431

Pirc Anton, Melikova ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-44799

Plemenitaš Sara, Goriška 2, Celje, delo-
vno knjižico. gnd-44768

Plesac  Milan,  CBE 122,  Metlika,
overjeno kopijo licence za vozilo MAN

26240 DHK NM 75-88C, ser. št. 1462
1334/1465 LM441997. gnc-44544

Rozman Tadeja, Brilejeva ulica 7, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Be-
žigrad. gne-44667

Skenderović Nizar, Klemenova 65, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnn-44458

Srpan Matjaž, Železnikarjeva 16, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnq-44655

Stojakovič Dragomir, Titova 47, Jeseni-
ce, delovno knjižico izdano 1. 9. 1980 v
Ljubljani. gnu-44576

Šušter  Alojz,  Čanžekova  ulica  40/a,
Ljubljana,  delovno  knjižico.  gnf-44516

Tavčar Mateja, Dutovlje 50, Dutovlje, štu-
dentsko izkaznico, št. 30011252, izdala
FKKT. gnc-44519

Veršič Silvester, Lukavci 77/a, Križevci
pri Ljutomeru, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 36328.
gnn-44708

Vodeb Jasmina, Linhartova 19, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 2101521129,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gnf-44741

Vrbnik Nada, Malo Ubeljsko 25, Hrušev-
je, delovno knjižico. gnx-44423

Zakovšek Srečo, Kranjska 4/a, Kam-
nik, potrdilo o končanem upsposabljanju z
delom, izdala Srednja gradbena in ekono-
mska šola v Ljubljani, leta 2000.
gnj-44466
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