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Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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. 76/2001 Ob-44338
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 03/89-61-654.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vre-
dnost naročila: izvajanje storitev čiščenja
poslovnih prostorov; ocenjena vrednost
naročila: 13,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Poslovna stavba Mestne
občine Velenje – Titov trg 1, Prešernova 1,
stavba sodišča, prostori Geodetske uprave
Kopališka 3, Dom borcev.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja  odgovornega  za  izvedbo  storit-
ve: ni.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo le za celo storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost va-
riant.

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

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek v maju leta
2001, za dobo enega leta.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pravna služba Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Janja Kastelic.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
22. 3. 2001.

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

bno predložiti ponudbo: najkasneje do
22. 3. 2001 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, 3320 Velenje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi št. 27,
prvo nadstropje poslovne stavbe MO Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbene cene, z veljavnostjo do
15. 5. 2001.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo v roku 90
dni po prejemu računa, avansi niso možni.

14.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik po
22. 3. 2001 ne more več umakniti po-
nudbe.

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

18. Druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: ni.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
80-81 z dne 15. 9. 2000.

Mestna občina Velenje

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

podatkov o izidu razpisa za
blago

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

Št. 0512/3-308/18-13-00 Ob-44263
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za predhodno
ugotavljanje sposobnosti izvajalcev, proiz-
vajalcev, dobaviteljev in vzdrževalcev za
opremo tehničnega varovanja oseb in ob-
jektov, informacijsko opremo in opremo za
strukturirano ožičenje.

3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
dne 18. 7. 2000, sprememba sklepa pa je
bila sprejeta dne 4. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na javni razpis je prispelo 25
veljavnih in formalno popolnih ponudb, za-
radi nepopolnosti ugotovljene pri analizi po-
nudb, so bile iz nadaljnje analize ponudb
izločena ena ponudba za podsklop 2.2, tri

ponudbe za podsklop 2.3 ter dve ponudbi
za sklop 3. Pri ocenjevanju ostalih (popol-
nih) ponudb je naročnik upošteval vsa me-
rila, ki so bila objavljena in podana v razpi-
sni dokumentaciji, (kakovost in zanesljivost
delovanja opreme; združljivost opreme z
delujočo opremo in sistemi MNZ ter ustrez-
nost vsem tehničnim zahtevam; vzdrževa-
nje in servisiranje v garancijskem roku ter
zagotavljanje originalnih rezervnih delov na
področju Republike Slovenije; kadrovska
zasedba in strokovna usposobljenost po-
nudnika za opremo, ki je predmet javnega
razpisa; ustrezni atesti domačih in/ali tujih
institucij in ISO certifikati; specializirano
strokovno šolanje in svetovanje uporabni-
ku, strokovna literatura; poslovanje v Slo-
veniji v preteklem letu z opremo, ki je pred-
met javnega razpisa; dosedanje izkušnje;
čas obstoja dobavitelja na slovenskem tr-
gu; reference doma in v tujini; dokazilo o
zastopstvu oziroma poslovnem odnosu s
poslovnimi partnerji za področja, ki so
predmet razpisa; finančna sposobnost), ter
po posameznih sklopih oziroma podsklo-
pih javnega razpisa dodelil sposobnost po-
nudnikom, kot sledi v 5. točki te objave.

Za podsklop 1.3 (risalniki), nista prispeli
veljavni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, zato
javni razpis za ta podsklop v skladu s 1. toč-
ko 34. člena ZJN ni uspel.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je dode-
ljena sposobnost: glede na doseženo števi-
lo točk na podlagi meril je naročnik dodelil
sposobnost naslednjim ponudnikom:
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– sklop 1 – informacijska oprema:
1. EMG d.d., Aškrčeva 4a, 3310 Ža-

lec, za podsklopa 1.1 in 1.2,
2. Repro Ljubljana d.o.o., Šmartinska

106, 1000 Ljubljana, za podsklopa 1.1 in
1.2,

3. Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana, za podsklope 1.1, 1.2 in
1.4,

4. Simt d.o.o., Industrijska 5, Grosu-
plje, za podsklope 1.1, 1.2, in 1.4,

5. Iskra Računalniki d.o.o., Tržaška
2, 1000 Ljubljana, za podsklop 1.1,

6. Nil d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, za podsklop 1.4,

7. Mibo Komunikacije d.o.o., Želez-
na c. 14, 1000 Ljubljana, za podsklop 1.4,

8. Unistar d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana, za podsklope 1.1, 1.2 in 1.4,

9. Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45,
1000 Ljubljana, za podsklop 1.4,

10. IBM Slovenija d.o.o., Trg republi-
ke 3, 1000 Ljubljana, za podsklop 1.4;

– sklop 2 – oprema za tehnično varo-
vanje:

1. AL d.o.o., Partizanska 109, 6210
Sežana, za podsklope 2.1, 2.3, 2.4 in 2.5,

2. Iskra Prins d.d., Rožna dolina c.
IX/6, 1000 Ljubljana, za podsklope 2.1,
2.2, 2.3, 2.4 in 2.5,

3. Tenzor d.o.o., Mariborska c. 13,
2250 Ptuj, za podsklope 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
in 2.5,

4. Zarja Elektronika d.o.o., Polčeva
pot 1, 1240 Kamnik, za podsklope 2.1,
2.2 in 2.4,

5. VTZ d.o.o., Koprska 94, 1000
Ljubljana, za podsklope 2.1, 2.2 in 2.4,

6. Sintal d.d., Zaloška c. 163, 1000
Ljubljana, za podsklope 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
in 2.5,

7. G7 d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin,
za podsklope 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 in 2.5,

8. Arba Plus d.o.o., Pot v smrečje 3,
1231 Ljubljana-Črnuče, za podsklope 2.1,
2.2, 2.3, 2.4 in 2.5,

9. TSE d.o.o., Tržaška 126, 1000
Ljubljana, za podsklop 2.4,

10. Iskra Sistemi d.d., Stegne 21,
1000 Ljubljana, za podsklopa 2.1 in 2.2;

– sklop 3 – oprema strukturiranega oži-
čenja:

1. ECS TEL d.o.o., Motnica 7, IOC
Trzin, 1230 Trzin,

2. Nemocom d.o.o., Resslova ul. 7,
8000 Novo mesto,

3. Intertrade ITS d.d., Kolodvorska 9,
1000 Ljubljana,

4. Arba Plus d.o.o., Pot v smrečje 3,
1231 Ljubljana-Črnuče,

5. Tegrad d.d., Kamniška 41, 1000
Ljubljana,

6. Simt d.o.o., Industrijska 5, Grosu-
plje,

7. Unistar d.o.o., Slomškova 27-29,
1000 Ljubljana,

8. Smart Com d.o.o., Brnčičeva 45,
1000 Ljubljana,

9. IBM Slovenija d.o.o., Trg republike
3, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg del:
sklop 1: informacijska oprema;
podsklop 1.1: osebni računalniki,
podsklop 1.2: tiskalniki,
podsklop 1.3: risalniki in čitalniki,

podsklop 1.4: omrežna oprema;
sklop 2: oprema za tehnično varova-

nje oseb in objektov;
podsklop 2.1: oprema za protivlomno

varovanje,
podsklop 2.2: oprema za protipožarno

varovanje,
podsklop 2.3: oprema za prenos alar-

mnih signalov in sporočil,
podsklop 2.4: sistem televizije zaprtega

kroga – video nadzor,
podsklop 2.5: oprema hišnih govorilnih

naprav,
sklop 3: oprema strukturiranega ožičenja.
7.
8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani

ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudniki, ki nastopajo s podizva-
jalci ali tretjimi osebami: ESC TEL d.o.o.,
Nemocom d.o.o., Iskra Prins d.d., PAP Te-
lematika d.d., Arba Plus d.o.o., Tegrad d.d.,
Simt d.o.o., Iskra Računalniki d.o.o., TSE
d.o.o., Mibo Komunikacije d.o.o., Unistar
d.o.o., Iskra Sistemi d.d., IBM d.o.o.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 39 z dne 12. 5. 2000,
Ob-27329.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/92-5-99 Ob-44309
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): povabilo k oddaji predra-
čuna za nakup programske opreme z ozna-
ko 0048/308/92-99.

3. Datum izbire: obvestilo o izboru je
bilo sprejeto dne 4. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na povabilo k oddaji predračuna
za nakup programske opreme je prispelo 7
veljavnih in popolnih ponudb. Pri ocenjeva-
nju ponudb je naročnik upošteval vsa meri-
la, podana v povabilu k oddaji predračuna
za nakup programske opreme z oznako
0048-308/92-99 (cena, dobavni rok), ter
izbral najugodnejša ponudnika, kot je nave-
deno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

– točka 1 (PC DOS 2000): Intertrade
ITS d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,

– točka 2 (PC DOS 2000): Intertrade
ITS d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,

– točka 3 (IBM WARP Server 4.0 Advan-
cecd): Simt d.o.o., Industrijska c. 5, 1290
Grosuplje,

– točka 4 (IBM OS/2 WARP Server for
e-business registered user): Simt d.o.o., In-
dustrijska c. 5, 1290 Grosuplje,

– točka 5 (IBM HIS): Simt d.o.o., In-
dustrijska c. 5, 1290 Grosuplje,

– točka 6 (MS Windows NT Client Ac-
ces Licence): Atlantis d.o.o., Parmova 51,
1000 Ljubljana,

– točka 7 (črkovalniki za MS Office 97):
Atlantis d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana,

– točka 8 (črkovalniki za MS Office 97):
Atlantis d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljub-
ljana,

– točka 9 (Lotus MSS verzija 4.5 ali vi-
šja): SRC Computers d.o.o., Tržaška 116,
1000 Ljubljana,

– za točko 10 (Lotus LN), za točko 11
(Cheyenne,s DR option CA ARC Serve) in
za točko 12 (Cheyenne,s DR option CA
ARC Serve) ni izbran noben ponudnik,

– točka 13 (MS Developement Studio):
Atlantis d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljub-
ljana,

– točka 14 (Ghost Proffesional): Marand
d.o.o., Cesta v mestni log, 1000 Ljubljana,

– točka 15 (WIN ZIP): Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana,

– točka 16 (IBM Communications): Simt
d.o.o., Industrijska c. 5, 1290 Grosuplje,

– točka 17 (IBM Personal Communicati-
ons): Simt d.o.o., Industrijska c. 5, 1290
Grosuplje,

– točka 18 (MS Win 95): Atlantis d.o.o.,
Parmova 51, 1000 Ljubljana,

– točka 19 (MS Office 97 Standard):
Atlantis d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana,

– točka 20 (MS Office 97 Professional):
Atlantis d.o.o., Parmova 51, 1000 Ljubljana,

– točka 21 (Corel Draw 8.0): Unistar
d.o.o., Slomškova 27-29, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vodovodna 937a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti:

Oprema Količina:

PC DOS 2000 (nadgradnja s PC DOS 6.3) 5
PC DOS 2000 (nadgradnja s PC DOS 6.3) 280
IBM WARP Server 4.0 Advancecd (nadgradnja z IBM LAN Server 3.0) 28
IBM OS/2 WARP Server for e-business registered user 280
IBM HIS 1
MS Windows NT Client Acces Licence 100
Črkovalniki za MS Office 97 1
Črkovalniki za MS Office 97 4
Lotus MSS verzija 4.5 ali višja 1
Lotus LN 1
Cheyenne,s DR option CA ARC Serve 1
Cheyenne,s DR option CA ARC Serve 14
MS Developement Studio Enterpr. Edition 6.0 (oz. najnovejša verzija) 1
Ghost Proffesional 1
WIN ZIP za Windows 50
IBM Communications Server for Windows NT 13
IBM Personal Communications 3270 za Windows 95 175
MS Win 95 slovenski 40
MS Office 97 Standard slovenski (MOLP C) 200
MS Office 97 Professional slovenski (MOLP C) 70
Corel Draw 8.0 10
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6. Pogodbena vrednost:
– Intertrade ITS d.d.: 2,639.770 SIT z

vključenim DDV,
– Simt d.o.o.: 31,940.299 SIT z vklju-

čenim DDV,
– Atlantis d.o.o.: 24,669.754 SIT z vklju-

čenim DDV,
– SRC.SI d.o.o.: 1,575.798 SIT z vklju-

čenim DDV,
– Marand d.o.o.: 12.990 SIT z vključe-

nim DDV,
– Unistar d.o.o.: 1,270.092 SIT z vklju-

čenim DDV.
8.
7. Število prejetih ponudb: 7.
8. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za točko 1: 79.870 SIT z vključenim

DDV, 79.870 SIT z vključenim DDV,
– za točko 2: 2,559.900 SIT z vključe-

nim DDV, 2,559.900 SIT z vključenim DDV,
– za točko 3: 3,356.349 SIT z vključe-

nim DDV, 3,098.300 SIT z vključenim DDV,
– za točko 4: 2,975.732 SIT z vključe-

nim DDV, 2,959.800 SIT z vključenim DDV,
– za točko 5: 15,699.000 SIT z vključe-

nim DDV, 15,042.068 SIT z vključenim
DDV,

– za točko 6: 718.403 SIT z vključenim
DDV, 662.680 SIT z vključenim DDV,

– za točko 7: 69.091 SIT z vključenim
DDV, 65.341 SIT z vključenim DDV,

– za točko 8: 190.400 SIT z vključenim
DDV, 183.470 SIT z vključenim DDV,

– za točko 9: 1,575.798 SIT z vključe-
nim DDV, 1,498.154 SIT z vključenim DDV,

– za točko 13: 348.025 SIT z vključe-
nim DDV, 335.518 SIT z vključenim DDV,

– za točko 14: 12.990 SIT z vključenim
DDV, 12.500 SIT z vključenim DDV,

– za točko 15: 434.350 SIT z vključe-
nim DDV, 434.350 SIT z vključenim DDV,

– za točko 16: 2,168.084 SIT z vključe-
nim DDV, 2,149.000 SIT z vključenim DDV,

– za točko 17: 8,398.066 SIT z vključe-
nim DDV, 8,355.000 SIT z vključenim DDV,

– za točko 18: 1,359.004 SIT z vključe-
nim DDV, 846.264 SIT z vključenim DDV,

– za točko 19: 17,013.430 SIT z vklju-
čenim DDV, 16,401.579 SIT z vključenim
DDV,

– za točko 20: 5,954.700 SIT z vključe-
nim DDV, 5,740.552 SIT z vključenim DDV,

– za točko 21: 1,270.092 SIT z vključe-
nim DDV, 1,270.092 SIT z vključenim DDV.

9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, z dne 18. 12. 1998, Ob-9059.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/79-12-00 Ob-44347
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za dobavo in montažo
telekomunikacijske opreme.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
3. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis so prispele 4 ve-
ljavne ponudbe, od katerih je bila zaradi
nepopolnosti izločena ena ponudba. Preo-
stale tri ponudbe so bile popolne. Pri oce-

njevanju ponudb je naročnik upošteval vsa
merila, podana v razpisni dokumentaciji
(kvaliteta in združljivost z delujočimi sistemi
policije, cena, kadrovska zasedba in stro-
kovna usposobljenost ponudnika in podiz-
vajalca, dosedanje izkušnje pri poslovanju,
finančna sposobnost, reference doma in v
tujini ter ustrezni atesti in certifikati ponudni-
ka, podizvajalca in proizvajalca opreme), ter
izbral najugodnejšega ponudnika, kot je na-
vedeno v 5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: Siemens d.o.o., Du-
najska 22, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave (montaže):
– PU Celje, Ljubljanska c. 12;
– PU Nova Gorica, Sedejeva ul. 11;
– PU Postojna, Gregorčičev drevored 3;
– PU Novo mesto, Ljubljanska c. 30;
– PU Murska Sobota, Ul. Arhitekta No-

vaka 5;
– PU Krško, Cesta kraških žrtev 53;
– PU Slovenj Gradec, Francetova c. 9 in
– GPU, Ljubljana, Štefanova 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-

bno dobaviti: dobava in montaža teleko-
munikacijske opreme, in sicer: sistemi za
identifikacijo klicev na številko 113 opera-
tivno komunikacijskih centrov navedenih po-
licijskih uprav na GPU.

Predmet javnega razpisa zajema dobavo
opreme, instalacijo, konfiguriranje, preizku-
šanje, vključitev v promet in prevzem stroj-
ne in programske opreme, usposabljanje
uporabnikov – operaterjev in vzdrževalcev
opreme, projekt izvedenih del, itd.

7. Pogodbena vrednost: 52,794.138,26
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 101,670.128,77 SIT z vključenim DDV,
52,794.138,26 SIT z vključenim DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30782.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/17-2-00 Ob-44348
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
3. 4. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): na javni razpis je prispelo 11
veljavnih ponudb, od katerih je bila na jav-
nem odpiranju ponudb zaradi nepopolno-
sti izločena ena ponudba. V nadaljnjem po-
stopku pregleda in analize ponudb je na-
ročnik, ugotovil, da 6 ponudb ne ustreza v
celoti zahtevam iz razpisne dokumentaci-
je, zato je le-te izločil. Pri ocenjevanju osta-
lih ponudb je naročnik upošteval vsa meri-
la, podana v razpisni dokumentaciji (cena,
reference ponudnika, finančno stanje po-
nudnika in kvaliteta) in zaščito domačega
ponudnika, ter izbral najugodnejšega
ponudnika, kot je navedeno v 5. točki te
objave.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: Biring d.o.o., IOC
Trzin, Motnica 5, 1236 Trzin.

6. (a) Kraj dobave: PP Škofja Loka, Na
trati, Škofja Loka.

(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobavi-
ti: izdelava, dobava in montaža pisarni-
ške in druge notranje opreme na PP
Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 15,527.191,40
SIT z vključenim DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,940.602 SIT z vključenim DDV,
15,527.191,40 SIT z vključenim DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 13-14 z dne 18. 2. 2000,
Ob-21563.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0512/3-308/44/4-00 Ob-44350
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo
informacijske opreme.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
24. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na delni ponovni javni razpis so
prispele 4 veljavne in popolne ponudbe.
Naročnik je upošteval vsa merila, podana v
razpisni dokumentaciji (cena, kakovost in
zanesljivost delovanja opreme, združljivost
opreme z delujočo opremo in sistemi MNZ,
vzdrževanje in servisiranje v garancijskem
roku, dobavni rok, finančna sposobnost,
ustrezen certifikat proizvajalca zahtevanega
operacijskega sistema za celotni ponujeni
sistem, kadrovska zasedba in strokovna
usposobljenost ponudnika za opremo, ki je
predmet javnega razpisa, dosedanje izkuš-
nje in reference ponudnika), ter izbral naju-
godnejšega ponudnika, kot je navedeno v
5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno: Intertrade ITS d.d.,
Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93/a, Ljubljana.

(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobavi-
ti: informacijska oprema, in sicer 180
delovnih postaj (DP 02/2000).

7. Pogodbena vrednost: 93,373.659,88
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam: ponudnik Intertrade ITS d.d. na-
stopa s podizvajalcem v višini 1,5% od po-
nudbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 94,372.482 SIT z vključenim DDV,
86,651.252,49 SIT z vključenim DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31762.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 33/2001 Ob-44264
1. Naročnik, poštni naslov: Fakulteta za

računalništvo in informatiko Univerze v Ljub-
ljani, Tržaška 25, 1001 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev, z izbiro najugodnejše-
ga ponudnika.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet
31. 1. 2001.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis je prispelo 5 ve-
ljavnih ponudb. Pri ocenjevanju ponudb je
naročnik upošteval merila, podana v razpi-
sni dokumentaciji, ter za posamezni sklop
izbral najugodnejšega ponudnika, kot je na-
vedeno v 5. točki te objave.

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

– Oria Computers, d.o.o. (računalniška
oprema),

– Eljan, d.o.o. (procesorski modul HC11
z napajalnikom),

– PC h-and, d.o.o. (osciloskop).
6. (a) Kraj dobave: Fakulteta za računal-

ništvo in informatiko Univerze v Ljubljani,
Tržaška 25, 1001 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: računalniška oprema za pe-
dagoško dejavnost.

7. Pogodbena vrednost:
a) 5,108.600 SIT,
b) 161.840 SIT,
c) 2,068.788,82 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,332.249,16 SIT z vključenim DDV,
5,108.600 SIT z vključenim DDV.

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

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 124 z dne 29. 12. 2000,
Ob-41305.

Fakulteta za računalništvo
in informatiko

Univerze v Ljubljani

Ob-44267
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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., Ljublja-
na; skupine: A; B; D in E.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: varovalke in nosilci varo-
valk.

7.Pogodbena vrednost: 18,248.630
SIT.

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

be: 19,662.838 SIT; 18,038.280 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 97 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37485.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44268
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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 na-
ročilo dodeljeno: TT Tehmar, d.o.o; skupi-
na C.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: varovalke in nosilci varo-
valk.

7. Pogodbena vrednost: 4,223.780 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,223.780 SIT; 3,252.450 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 97 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37485.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44269
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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., Ljublja-
na; skupina: B.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vijaki; skupina B.

7. Pogodbena vrednost: 6,916.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,146.360 SIT; 6,916.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38081.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44270
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ma-

ribor, javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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: Minitehno, d.o.o., Jakobski
dol, skupina A.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: vijaki; skupina A.

7. Pogodbena vrednost: 7,301.730 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,301.730 SIT; 5,443.951 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38081.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44271
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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., Ljublja-
na; skupina A-2.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

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

7. Pogodbena vrednost: 17,810.000
SIT.

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

be: 17,810.000 SIT; 17,810.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38080.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44272
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: C & G, d.o.o., Ljubljana;
skupina A-1 in A-3.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

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

7. Pogodbena vrednost: 11,295.000
SIT.

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

be: 11,295.000 SIT; 11,295.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38080.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44273
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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: Elvegra, d.o.o., Miklavž na
Dravskem polju; skupina B-1 in B-2.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: drogovi kostanjevi skupina
B-1 in B-2.

7. Pogodbena vrednost: 104,148.250
SIT.

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

be: 109,358.350 SIT; 104,148.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 97 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37513.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44274
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ma-

ribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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: TT Tehmar, d.o.o Maribor;
skupina A-1 in A-2.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: drogovi impregnirani skupi-
na A-1 in A-2.

7. Pogodbena vrednost: 17,516.140
SIT.

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

be: 18,392.150 SIT; 17,516.140 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 97 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37513.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44275
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Ma-

ribor, javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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., Ljublja-
na; skupine A, B, C in D.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

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

7. Pogodbena vrednost: 17,333.280
SIT.

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

be: 19,938.000 SIT; 17,333.280 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 97 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37505.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44276
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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: TT Tehmar, d.o.o; skupine
E, F, H-1 in J-2.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

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

7. Pogodbena vrednost: 10,514.450
SIT.

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

be: 10,514.450 SIT; 9,313.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:

Uradni list RS, št. 97 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37505.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44277
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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: Izoelektro, d.o.o., Maribor;
skupina: J-1.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: izolatorji: skupina J-1.

7. Pogodbena vrednost: 145.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 240.200 SIT; 145.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 97 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37505.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44278
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Mari-

bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka: javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-
jitev.

3. Datum izbire: 16. 1. 2001.
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: Kosič, d.o.o Pernica; skupi-
ne: G in I.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, d.d.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor.

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

7. Pogodbena vrednost: 5,443.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,006.650 SIT; 5,443.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega raz-

pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 97 z dne 27. 10. 2000,
Ob-37505.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Št. 110-1/01 Ob-44343
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

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

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 20. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije so izbrani najugodnejši ponudniki za
posamezne postavke.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naro-
čilo dodeljeno:

1. Dumida d.o.o. Lenart
· Postavka 1: Tovorno vozilo moči ca.

280 kW, pogon 4x4, 3-stopenjski hidravlič-
ni sistem, posipalec na šasiji vozila (2 kom)
za ponudbeno ceno 40.605.656 SIT.

· Postavka 1a: Posipalec cca 6m3 - za
montažo na šasijo (2 kom) za ponudbeno
ceno 12.257.000 SIT.

· Postavka 1b: Čelni plug dolžine ca. 5m
- preklopni (2 kom) za ponudbeno ceno
6.902.000 SIT

· Postavka 1c: Bočni plug - stranski (2
kom) za ponudbeno ceno 5.926.200 SIT.

· Postavka 2: Tovorno vozilo moči ca.
180 kW, pogon 4x4, 2-stopenjski hidravlič-
ni sistem, tristransko prekucni zabojnik (1
kom) za ponudbeno ceno 16.773.395 SIT.

· Postavka 2a: Posipalec 4-5m3, monta-
ža na zabojnik vozila (1 kom) za ponudbeno
ceno 5.581.100 SIT.

· Postavka 2b: Čelni plug širine ca. 4m
(1 kom) za ponudbeno ceno 2.249.516
SIT.

2. Teleset d.o.o. Ljubljana
· Postavka 5: UKV postaje - mobilne za

vozila (6 kom) za ponudbeno ceno
756.209,50 SIT.

· Postavka 5a: UKV postaje - fiksne (2
kom) za ponudbeno ceno 361.272 SIT

· Postavka 6: UKV postaje - ročne (2
kom) za ponudbeno ceno 245.152 SIT.

3. Riko Ribnica
· Postavka 7a: Čelni plug, dolžine cca

4m (1 kom) za ponudbeno ceno
2.249.516,50 SIT.

· Postavka 7e: Krtača za pranje odboj-
nih varnostnih ograj (1 kom) za ponudbeno
ceno 2.142.000 SIT.

4. AC Intercar d.o.o. Ljubljana
· Postavka 7c: Čelna kosilnica za bankine

(1 kom) za ponudbeno ceno 3.679.777 SIT.
5. Viling d.o.o. Ljubljana
· Postavka 7d: Kosilnica za brežine s se-

salno napravo in prikolico za travo (1 kom)
za ponudbeno ceno 21.459.984 SIT.

Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugo-
tovljeno, da za postavke 3 - Prikolica s sig-
nalno tablo za zapiranje prometnega pasu;
4 - Prikolica s signalno tablo za označeva-
nje delovišča; 7 - Univerzalno delovno vozi-
lo, moč motorja minimalno 110 kW, skupne
dovoljene mase ca. 11 t in 7b - Stranski
rezkar snega, ni dveh popolnih ponudb v
skladu z razpisnimi pogoji. Glede na določi-
lo prvega odstavka 41. člena ZJN, DARS
d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika in je po drugem in tretjem
odstavku 41. člena ZJN sprejel sklep, da
se razpis ponovi pod enakimi pogoji.

6. (a) Kraj dobave: AC Višnja gora – Bič,
ACB Ljubljana-izpostava Dob, mehanizacija
in vozila.

(b)
7. Pogodbena vrednost: navedena v toč-

ki 5.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.

10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

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

Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji

Ob-44382
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: 31. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna cena 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 pravnomočnosti sklepa do 31. 12.
2001, naslednjim ponudnikom:

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

2. Medis d.o.o., Brnćičeva 1, 1000
Ljubljana;

3. Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana;

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

5. Mediline d.o.o., Ljubljanska c. 45,
1241 Kamnik;

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

7. Labormed d.o.o., Zgornje Pirniče
96/c, 1215 Medvode;

8. Interexport Ljubljana d.o.o., Slo-
venska 54, 1000 Ljubljana;

9. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor;

10. Iris d.o.o., Rimska 8, 1000 Ljub-
ljana;

11. Alpos Meding d.o.o., Leona Do-
brotinška 2;

12. Medias International d.o.o., Le-
skoškova c. 9d, 1000 Ljubljana;

13. Thomy Frey East d.o.o., Vodni-
kova 170, 1000;

14. Genos d.o.o., Linhartova 5, 1000
Ljubljana;

15. Adriamed d.o.o., Parmova ul. 53,
1000 Ljubljana;

16. Biomedis M.B. d.o.o., Slokanova
12, 2000 Maribor;

17. Kemofarmacija d.d., Cesta na Br-
do 100, 1000 Ljubljana.

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: reagenti in kemikalije.

7. Razpisana vrednost: 368,200.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 17
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 RS: Ur. l. RS, št. 102, z dne
10. 11. 2000, Ob-38605.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-44383
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: 27. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna cena 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 pravnomočnosti sklepa do 31. 12.
2001, naslednjim ponudnikom:

1. Medis d.o.o., Brnćičeva 1, 1000
Ljubljana;

2. Farmadent d.o.o., Zagrebška 91,
2000 Maribor;

3. Johnson & Johnson S.E., Trnovski
pristan 14, 1000 Ljubljana;

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

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

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potre-
bno dobaviti: šivalni material in mehan-
ski šivi.

7. Razpisana vrednost: 92,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: cene
iz ponudbe so fiksne do 31. 12. 2001.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 94, z dne
13. 10. 2000, Ob-36932.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-44384
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: 24. 1. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izpolnjevanje vseh izločitvenih kri-
terijev, vseh tehničnih parametrov in najni-
žja končna cena 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 pravnomočnosti sklepa do 31. 12.
2001, naslednjim ponudnikom:

1. Salus Ljubljana d.d., Mašera-Spa-
sićeva 10, 1000 Ljubljana;

2. Medis d.o.o., Brnćičeva 1, 1000
Ljubljana;

3. Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski
nasip 6, 1000 Ljubljana;

4. Auremiana d.o.o., Partizanska
109, 6210 Sežana;
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5. Sanolabor d.d., Leskoškova 4,
1000 Ljubljana;

6. Gopharm d.d., Sedejeva 2, 5000
Nova Gorica;

7. Lek d.d., SPE Medicinski pripo-
močki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana;

8. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor;

9. Medias International d.o.o., Lesko-
škova c. 9d, 1000 Ljubljana;

10. Genos d.o.o., Linhartova 5, 1000
Ljubljana;

11. Biomedis M.B. d.o.o., Slokanova
12, 2000 Maribor;

12. Kemofarmacija d.d., Cesta na Br-
do 100, 1000 Ljubljana;

13. Farmadent, Trgovina na debelo
in drobno d.o.o., Zagrebška 91, 2000 Ma-
ribor;

14. Medicopharmacia d.o.o., Topni-
ška 4a, 1000 Ljubljana.

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

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

7. Razpisana vrednost: 1.267,523.455
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 14.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v pr-
vem obdobju veljajo cene iz ponudbe, za
drugo, tretje in četrto obdobje pa bo naroč-
nik ponudnike s priznano sposobnostjo poz-
val k dostavi predračunov.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 102, z dne
10. 11. 2000, Ob-38604.

Splošna bolnišnica Maribor

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. 110-1/01 Ob-44349
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

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

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

3. Datum izbire: 20. 2. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: J.V. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + Primorje, Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Blagovica - Šent-
jakob; od km 0,000 do km 3,600 II. in
III. del etape Krtina–Lukovica (CP Kom-

polje) - izgradnja centralne čistilne na-
prave Lukovica in zbiralnika za odpa-
dno vodo Blagovica–ČN Lukovica.

7. Pogodbena vrednost: 392,248.347
SIT za sklop 1.1.5 – izgradnja čistilne na-
prave Lukovica.

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

be: 415,229.360,70 SIT, 392,248.347
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti: Ur. l. RS, št.
44-45 z dne 11. 6. 1999.

13., 14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Št. 597/01 Ob-44262
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

tje Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Slo-
venska cesta 58, 1516 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 20. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zavarovalne storitve: požarno in
strojelomno zavarovanje premoženja in za-
varovanje odgovornosti naročnika za leto
2001:

– višina premije (65% delež),
– višina franšize (5% delež),
– plačilni pogoji (10% delež),
– reference (10% delež),
– akontiranje škod (10% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zavarovalnica Maribor, d.d.,
Cankarjeva 3, 2507 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-
rovalne storitve: požarno in strojelomno
zavarovanje premoženja in zavarovanje
odgovornosti naročnika za leto 2001.

7. Pogodbena vrednost: višina zavaro-
valne premije znaša 234,728.393,90 SIT
(brez DPZP).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 315,394.898 SIT (brez DPZP),
234,728.393,30 SIT (brez DPZP).

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

Uradnem listu Republike Slovenije: objava
namere v Uradnem listu RS, št. 87-88 z dne
29. 9. 2000, objava javnega razpisa v Ura-
dnem listu RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana

Št. 0512/3-308/74-4-00 Ob-44352
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): poziv k oddaji ponudbe za
izbiro ocenjevalcev nepremičnin, glede na
priznano sposobnost izvajalca, ugotovljeno
z javnim razpisom Servisa skupnih služb vla-
de št. 466-1/99, objavljenim v Ur. l. RS, št.
2/99, pod objavo št. 264, za priznanje spo-
sobnosti za vrednotenje državnega premo-
ženja (izbor cenilcev) nepremičnin (poslov-
nih prostorov, stanovanj in stanovanjskih hiš,
pomožnih objektov, stavbnih zemljišč), pre-
voznih sredstev in opreme poslovnih pro-
storov in stanovanj.

3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
7. 7. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na poziv k ponudbi je prispelo 5
veljavnih in popolnih ponudb. Naročnik je
ugotovil, da vse ponudbe izpolnjujejo pogo-
je poziva. Pri ocenjevanju ponudb je naroč-
nik v skladu z VIII. točko poziva kot merilo
upošteval ceno storitve, ter izbral najugo-
dnejšega ponudnika kot je navedeno v
5. točki te objave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vladimir Rostohar, dipl. gr.
inž., Golek 4, 8270 Krško.

6. Vrsta in obseg del: predmet poziva je
cenitev nepremičnin – stanovanj, in sicer:

– 2-sobno stanovanje z dvema kabine-
toma št. 12, Kotnikova 20, Ljubljana, v sku-
pni izmeri 85,65 m2;

– 2-sobno stanovanje, št. 15, Ljubljan-
ska 30, Celje v skupni izmeri 56,30 m2;

– 2-sobno stanovanje, št. 15, Ljubljan-
ska 26, Celje, v skupni izmeri 55,13m2.

7. Pogodbena vrednost: ponudnik je po-
nudil storitev po ceni 99.900 SIT, z vključe-
nim 20% popustom, 15% davkom od ose-
bnih prejemkov in 19% DDV.

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

be: 115.000 SIT z vključenim 20% popu-
stom in 15% davkom od osebnih prejem-
kov, 99.900 SIT z vključenim 20% popu-
stom, 15% davkom od osebnih prejemkov
in 19% DDV.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999,
objava št. 264.

13.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 40002-30/00 Ob-44397
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire:
1. 30. 11. 2000,
2. 17. 1. 2001,
3. 30. 11. 2000,
4. 30. 11. 2000,
5. 30. 11. 2000,
6. –,
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7. 30. 11. 2000,
8. 30. 11. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je po predmetnem jav-
nem razpisu, posamezne naloge pod točko
1, 3, 4 in 5 ter 7 in 8 oddal najugodnejšim
ponudnikom, ki so v postopku ocenjevanja
dosegli najvišje število točk. Za nalogo pod
točko 2 je bil postopek zaključen ter v po-
novljenem postopku izbran ponudnik, ki je v
postopku ocenjevanja dosegel najvišje šte-
vilo točk. Za nalogo pod točko 6 je bil po-
stopek oddaje razveljavljen.

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

1. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28c, Ljubljana,

2. UL – Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Jamova c. 2, Ljubljana,

3. PUH, Podjetje za urejanje hudour-
nikov, d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana,

4. Drava – Vodnogospodarsko podje-
tje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, Ptuj,

5. V2, informatika, inženiring, d.o.o.,
Ižanska cesta 308, Ljubljana,

6. –,
7. Biro Log, d.o.o., Pod topoli 58,

Ljubljana,
8. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,

Hajdrihova 28c, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:

1. analiza odtočnih razmer visokih
voda Vipave v mejnem prerezu z Italijo,

2. določitev ekoregij v Sloveniji kot
podlaga za gospodarjenje z vodami,

3. katalog vodnogospodarskih ob-
jektov in naprav ter vodnih pojavov,

4. ureditev odvodnje visokih voda
v povodju Drave med Hočkim vozliščem
in Polskavo – idejna zasnova,

5. povodje Bolske –zadrževalnika
pri Kaplji vasi in zadrževalnik pri Prapre-
čah – idejna zasnova,

6. izboljšanje poplavne varnosti ur-
baniziranih območij severozahodnega
dela Ljubljane – strokovne podlage,

7. zavarovanje območja krškega
pred visokimi vodami – strokovne pod-
lage,

8. zadrževanje voda na povodju re-
ke Reke (odsek od Kosez do Trepčan) –
idejna zasnova.

7. Pogodbena vrednost:
1. 2,998.883 SIT,
2. 3,482.007,04 SIT,
3. 3,499.000 SIT,
4. 4,200.000 SIT,
5. 8,581.291 SIT,
6. –,
7. 6,606.265 SIT,
8. 8,985.435 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponu-

dnik oddal podizvajalcem ali tretjim:
1. –,
2. 1,394.915 SIT,
3. 923.576 SIT,
4. –,
5. 3,514.626 SIT,
6. –,
7. 3,061.115 SIT,
8. –.

9. Število prejetih ponudb:
1. dve,
2. tri,
3. tri,

4. tri,
5. dve,
6. –,
7. dve,
8. dve.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. 3,356.091 SIT; 2,998.883 SIT,
2. 4,184.040 SIT; 3,482.007,04

SIT,
3. 4,022.535,20 SIT; 3,497.550

SIT,
4. 8,298.225 SIT; 4,200.000 SIT,
5. 9,995.377 SIT; 8,581.291 SIT,
6. –,
7. 6,997.740 SIT; 6,606.265 SIT,
8. 9,395.890 SIT; 8,985.435 SIT.

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

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
94 z dne 13. 10. 2000, Ob-36931; Uradni
list RS, št. 101 z dne 6. 11. 2000,
Ob-38076 – razveljavitev pod točko 6; Ura-
dni list RS, št. 113 z dne 8. 12. 2000,
Ob-40278 – ponovljeni razpis pod točko 2.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-14/00 Ob-44439
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Državna revizijska komisija je
ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila
postopek oddaje javnega naročila.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-

va investicijskih programov:
1. sanacija stopnje v Parižljah,
2. ureditev Savinje v Laškem.

7., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30566.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 40002-12/00 Ob-44442
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

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

3. Datum izbire:
1. 4. 9. 2000,
2. 5. 9. 2000,
3. 4. 9. 2000,
4. 19. 1. 2001,
5. 11. 9. 2000,
6. 4. 9. 2000,
7. –,
8. –,
9. 31. 8. 2000.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): naročnik je po predmetnem jav-
nem razpisu, posamezne naloge pod točko
1 do 6 in 9 oddal najugodnejšim ponudni-
kom, ki so v postopku ocenjevanja dosegli
najvišje število točk, za nalogo pod točko 7

in 8 pa je bil postopek v skladu s prvim
odstavkom 41. člena zaključen.

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

1. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, Ljubljana,

2. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, Ljubljana,

3. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, Ljubljana,

4. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, Ljubljana,

5. Biro Log – Inženiring, d.o.o., Pod
topoli 58, Ljubljana,

6. PUV – nizke in vodne gradnje, d.d.,
Lava 11, 3000 Celje,

7. –,
8. –,
9. Vodnogospodarski biro Maribor,

d.d.,Glavni trg 19 c, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:

1. vodnogospodarska osnova po-
vodja slovenske obale (brez povodja
Dragonje z Drnico),

2. vodnogospodarska osnova po-
vodja Save Dolinke,

3. vodnogospodarska osnova po-
vodja Kamniške Bistrice,

4. hidrološka študija Ledave in
ostalih pritokov Mure z levega brega
(Območje Prekmurja),

5. strokovne podlage za urejeva-
nje Močnika na odseku od železniške
proge do Zg. Pohance

6. strokovne podlage za izboljša-
nje poplavne varnosti urbaniziranih ob-
močij v Sp. Savinjski dolini,

7. primerjalna študija po hidrote-
hničnem in ekonomskem vidiku primer-
jave in vrednotenja variant na odseku
od Dogoš do jezu v Melju,

8. primerjalna študija po hidrote-
hničnem in ekonomskem vidiku primer-
jave in vrednotenja variant na odseku
od Vurberga do Zg. Dupleka,

9. primerjalna študija po hidrote-
hničnem in ekonomskem vidiku primer-
jave in vrednotenja variant na odsekih
Stogovci – Koritno in Koritno – Lušečka
vas.

7. Pogodbena vrednost:
1. 6,240.335 SIT,
2. 6,010.227 SIT,
3. 8,397.288 SIT,
4. 9,096.750 SIT,
5. 4,582.435 SIT,
6. 7,949.200 SIT,
7. –,
8. –,
9. 6,700.949 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:

1. 614.700 SIT,
2. 921.690 SIT,
3. 1,844.165 SIT,
4. –,
5. 1,121.442 SIT,
6. –,
7. –,
8. –,
9. 2,680.380 SIT.

9. Število prejetih ponudb:
1. tri,
2. tri,
3. dve,
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4. tri,
5. tri,
6. dve,
7. dve,
8. dve,
9. dve.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

1. 6,799.660 SIT; 6,092.800 SIT,
2. 7,099.774,65 SIT; 5,783.400

SIT,
3. 9,027.801 SIT; 8,397.288 SIT,
4. 9,499.770 SIT; 7,693.098,59

SIT,
5. 6,799.660 SIT; 4,582.435 SIT,
6. 7,949.200 SIT; 7,089.718,31

SIT,
7. –,
8. –,
9. 6,878.740 SIT; 6,700.949 SIT.

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

listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30560.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 34404-12/99 Ob-44469
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pe-

snica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211
Pesnica pri Mariboru, tel. 02/654-23-09,
telefaks 02/653-07-91.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): z javnim razpisom za izbiro
izvajalca brez omejitev – odprti postopek.

3. Datum izbire: 28. 12. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena,
– dosedanje izkušnje na tovrstnih delih,
– finančna usposobljenost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor, Iz-
tokova ulica 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževanje lokalnih cest v Občini Pesnica v
letu 2001, v dolžini 67,076 m.

7. Pogodbena vrednost: 36,890.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 43,206.956 SIT, 36,890.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 110-111 z dne
1. 12. 2000.

Občina Pesnica

Št. 3/2001 Ob-44484
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

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

3. Datum izbire: 20. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda za naselji Laporje in Gra-
dež – Zgornji Senožeti.

7. Pogodbena vrednost: 2,800.000 SIT
(brez DDV).

8. /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,000.000 SIT in 2,800.000 SIT (brez
DDV).

11. /
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22736; izid: v Ur. listu št. 48 z
dne 2. 6. 2000, Ob-28729.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 2/2001 Ob-44487
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

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

3. Datum izbire: 20. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrosvet d.o.o., Lava 11,
3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda in kanalizacije po Vodovo-
dni in Slovenčevi cesti.

7. Pogodbena vrednost: 2,780.000 SIT
(brez DDV).

8. /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,180.000 SIT in 2,780.000 SIT (brez
DDV).

11. /
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22736; izid: v Ur. listu št. 48 z
dne 2. 6. 2000, Ob-28729.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 4/2001 Ob-44488
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podje-

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

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

3. Datum izbire: 20. 2. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova
vodovoda in kanalizacije po Oslavijski
ulici – VS 2/5.

7. Pogodbena vrednost: 620.000 SIT
(brez DDV).

8. /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 705.000 SIT in 620.000 SIT (brez
DDV).

11. /
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 22 z dne 10. 3.
2000, Ob-22736; izid: v Ur. listu RS, št. 48
z dne 2. 6. 2000, Ob-28729.

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 351-05-9/01 Ob-44257
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela pri prenovi poslovne-
ga objekta Gregorčičeva 25 v Ljubljani.

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

ročila, če je določen: 1. 6. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva dodatne informacije: Duša
Škulj.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2001.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 351-05-10/01 Ob-44258
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: gradbeno obrtniška in in-
stalacijska dela pri prenovi poslovnega
objekta št. 4 na Metelkovi v Ljubljani.

4. Kraj dobave: Ljubljana.

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)
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5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 1. 6. 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Alen-
ka Lamovec.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2001.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 351-05-11/01 Ob-44259
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,

Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: gradbeno obrtniška in
instalacijska dela pri prenovi poslovne-
ga objekta na Roški cesti (nekdanja Do-
mobranska kasarna) v Ljubljani.

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

ročila, če je določen: 1. 6. 2001.
6. Naslov službe in oseba, od katere se

lahko zahteva dodatne informacije: Duša
Škulj.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2001.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 2020-09-01-004 Ob-44306
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50, Ljublja-

na, tel. 01/478-52-56, faks 01/478-54-70,
e-mail: bozidar.peteh@gov.si.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: prehrambeni artikli po
naslednjih prehrambenih skupinah: me-
so in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki,
mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenja-
va, kruh in pekarski izdelki in ostalo pre-
hrambeno blago v okvirni vrednosti
280,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: Zavodi za prestajanje
kazni zapora in prevzgojni dom, in sicer: Za-
vod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mir-
ni, Zavod za prestajanje mladoletniškega za-
pora in kazni zapora Celje, Zavod za presta-
janje kazni zapora Ig pri Ljubljani, Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper, Zavod za
prestajanje kazni zapora Ljubljana, Zavod za
prestajanje kazni zapora Maribor in Prevzgoj-
ni dom Radeče.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 1. 7. 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Bo-
židar Peteh in Živa Zor, na naslovu naroč-
nika.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 2. 2001.

Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje

Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij

Št. K 65-3/01 Ob-44322
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper, telefaks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-39.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: izvajanje prevozov šol-
skih otrok v Mestni občini Koper z mini-
malnim obsegom primestnega linijske-
ga prevoza oseb.

4. Kraj dobave: območje Mestne obči-
ne Koper.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: 1. 9. 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Urad za
gospodarske javne službe in promet Mestne
občine Koper, predstojnik urada Ivan Lozej.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 2. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 005/01 Ob-44491
1. Naročnik: Termoelektrarna Toplarna

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

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

ritev, ki bo predvidoma naročeno v nasled-
njih 12 mesecih: sanacija havarije turbo-
agregata 1.

4. Kraj dobave: Termoelektrarna Toplar-
na Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: začetek postopka v
drugi polovici meseca marca, začetek izved-
be naročila v začetku junija 2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Termo-
elektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplar-
niška 19, 1000 Ljubljana; za strojni del: Slu-
žba strojnega vzdrževanja, Anton Sajovec,
tel. +386 1 58-75-324, faks +386 1
58-75-218; za elektro del: Služba elektro
vzdrževanja, Anton Simončič, tel. +386 1
58-75-325, faks +386 1 58-75-218.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 2. 2001.

Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o.

Ob-44497
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti in Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta1, 2000 Maribor in Cankarjeva ulica 5,
1000 Ljubljana.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj in sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: strojno-tehnološka
oprema z izdelavo projekta.

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

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

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

d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000
Maribor – svetovalni inženiring, kontaktna
oseba Emilijan Kožar – vodja projekta, tel.
02/23-00-120, faks 02/23-72-555.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 2. 2001.

Protech, d.d., Maribor

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

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

Popravek
Št. 0512/3-308/12-01 Ob-44530

V javnem razpisu za oddajo blaga po
odprtem postopku za dobavo letnih avtopla-
ščev, motoplaščev in ostalega blaga, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 12 z dne
23. 2. 2001, Ob-44146, se 11. točka ob-
jave pravilno glasi:

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila mora biti 90 dni od dneva uradnega
prejema računa.

Ministrstvo za notranje zadeve

Preklic
Št. 328/2001 Ob-44483

Dijaški dom Drava Maribor preklicuje jav-
ni razpis – za oddajo naročila blaga po od-
prtem postopku za nabavo živil in prehram-
benih artiklov po posameznih sklopih za le-
to 2001 in nabavo kurilnega olja za leto
2001objavljenem v Uradnem listu RS, št.
12 z dne 23. 2. 2001, Ob-43970.

Dijaški dom Drava, Maribor

Popravek
Ob-44327

V javnem razpisu za oddajo javnega na-
ročila blaga po odprtem postopku za obno-
vitev okoli 12,370.000 litrov dizel goriva in
okoli 8,182.320 litrov kurilnega olja ekstra
lahkega, objavljenim v Uradnem listu RS, št.
11 z dne 16. 2. 2001, Ob-43756, se do-
polnijo oziroma spremenijo naslednje točke
3.a, 13., 15., 17. in 18, ki pravilno glasijo:

3. (a) Vrsta in količina blaga: obnovitev
okoli 12,370.000 litrov dizel goriva in okoli
8,182.320 litrov kurilnega olja ekstra lah-
kega, obojega z vsebnostjo žvepla do
0,3% (m/m), za enake količine dizel go-
riva in kurilnega olja ekstra lahkega v
kakovosti, ki jo bodo določali veljavni
predpisi v RS v času obnovitve.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
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– da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega žiro računa,

– da ima čiste prihodke od prodaje v
zadnjem bilančnem obdobju (zap. št. 8
obrazca BON-1 ali zap. št. 13 obrazca
Podatki iz bilance uspeha) štirikrat večje
od vrednosti količine dizel goriva in KOEL,
za katero ponuja obnovitev.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
85%, reference 10%, finančna usposob-
ljenost 5%.

Pri merilu cena je najugodnejša po-
nudba tista z najnižjo povprečno ceno
(za obnovitev dizel goriva in obnovitev
KOEL); pri merilu reference je najugo-
dnejša ponudba tista, ki ji je priložen
seznam kupcev z največjo skupno do-
bavljeno količino dizel goriva in KOEL v
zadnjih dvanajstih mesecih; pri merilu
finančna usposobljenost je najugodnej-
ša tista ponudba, pri kateri so najvišji
čisti prihodki od prodaje za zadnje bi-
lančno obdobje izkazani pod zap. št. I. 8
obrazca BON 1 ali pod zap. št. 13 obraz-
ca Podatki iz bilance uspeha.

Ponudbe se ocenjujejo s točkovanjem
po naslednjem načinu: izmed vseh prispelih
ponudb dobi tista, ki ima pri posameznem
merilu najugodnejšo varianto, eno točko,
ostale ponudbe pa se razvrstijo do zadnje
po vrstnem redu in dobijo večje število točk.
Pri posameznem merilu je naveden odsto-
tek, ki predstavlja pomembnost merila, s
katerim se pomnoži število doseženih točk.
Seštevek tako dobljenih vrednosti predstav-
lja končno oceno prispele ponudbe. Kot
najugodnejša bo izbrana tista ponudba, ki
bo dosegla najmanjšo vrednost. V primeru
enake vrednosti bo izbrana kot najugodnej-
ša ponudba, ki bo dosegla manjšo vrednost
po prvem kriteriju.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 9. 2. 2001.

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-44294
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga:

Zap. Predmet Enota Količina
št. naročila mere

1 2 3 4

1. POS tiskalniki kos 5
2. univerzalni tiskalnik

– potrjevanje
dokumentov kos 30

3. delovne postaje kos 15
4. OCR čitalci kos 12
5. brez prekinitveno

napajanje kos 56
6. HUB-i kos 3

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudba se lahko odda po posamezni vrsti
opreme.

4. Kraj dobave: po dispoziciji naroč-
nika.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v 30 dneh po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slom-
škov trg 10, 2500 Maribor, tel.
02/449-20-00, faks 02/449-23-79, I. nad-
stropje.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, žiro račun
51800-601-180 – Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor – plačilo razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 2. 4. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., 2500
Maribor, tel. 02/449-20-00, faks
02/449-23-79.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2001 ob 11. uri, v Mariboru, Slomškov
trg 10, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 60 dni po prevzemu računa.

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

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

– da ni proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, ali je prenehal poslovati na pod-
lagi sodne ali druge prisilne odločbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;

– da je poravnal davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS;

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja;

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;

– da ni dal zavajajoče podatke, glede
zahtev iz te točke;

– da je predložen obrazec izjave, da spre-
jema pogoje iz razpisne dokumentacije;

– da ima certificiran kader za postavitev
in vzdrževanje opreme;

– da izpolnjuje vse tehnične zahteve iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena 40
točk, vzdrževanje opreme 10 točk, za pozi-

cije 1, 2 in 4 še ocena testiranja vzorcev 40
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-44254
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230

Postojna, faks 05/726-22-11, tel.
05/726-45-51.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovo-
dni material v vrednosti 58,000.000 SIT.

(b) Če se predvideva oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov in za vse skupaj:

1. cevi v vrednosti 21,000.000 SIT,
2. fazoni v vrednosti 9,000.000 SIT,
3. armature v vrednosti 12,000.000 SIT,
4. spojni, priključni in tesnilni material v

vrednosti 10,000.000 SIT,
5. vodomeri v vrednosti 6,000.000 SIT.
Ponudniki lahko ponudijo posamezne

sklope ali vse skupaj.
4. Kraj dobave: fco skladišče Jeršice 3,

6230 Postojna, ali lokacija v Občini Postoj-
na ali Pivka.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek: april
2001, sukcesivna dobava glede na potrebe
naročnika, trajanje eno leto.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kovod Postoj-
na, d.o.o, Jeršice 3, 6230 Postojna, Svet
Ljubo, tel. 05/726-45-51.

(b) Čas, v katerem se prevzame razpi-
sno dokumentacijo: 19. 3. 2001 do 12.
ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 3. 2001 do 11.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kovod Postojna, d.o.o., Jerši-
ce 3, 6230 Postojna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2001 ob 12. uri, Kovod, d.o.o., Jer-
šice 3, Postojna.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naj-
krajši plačilni rok 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47 člen): pogodba o
poslovnem sodelovanju z opredeljenim no-
silcem posla.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
23. 4. 2001, predvideni datum odločitve:
6. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena: 0 do 80 točk, finančna uspo-
sobljenost 5 točk, rok plačila: 0 do 5 točk,
rok dobave: 0 do 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: se dobijo pri Kovod Postojna, d.o.o.,
Jeršice 3, 6230 Postojna, Svet Ljubo, tel.
05/726-45-51.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2001.

Kovod Postojna, d.o.o.

Št. 282/02 Ob-44260
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenj-

ske – OE Zdravstveni dom Kranj.
2. Naslov naročnika: OZG - OE ZD

Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000 Kranj
04/20-82-101.

3. (a) Vrsta in količina blaga: rentgen-
ski aparat (slikovni rentgenski sistem).

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

4. Kraj dobave: ZD Kranj, 4000 Kranj,
Gosposvetska c. 10, Oddelek – Rentgen.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v ju-
niju 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ZD Kranj - taj-
ništvo Kern Milka 04/20-82-102; dodatne
informacije na tel. 04/20-82-178, Polona
Merlak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 5. 3. 2001 do
2. 4. 2001; vsak delovni dan med 7. in 13.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT (z DDV) na ŽR:
51500-603-32725.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: OZG Kranj - OE Zdravstveni
dom Kranj, Gosposvetska c. 10, 4000
Kranj, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 4. 2001 ob 12. uri, ZD Kranj, Gosposvet-
ska c. 10, 4000 Kranj, II. nadstropje, knjiž-
nica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menici.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 5. 2001, sprejem
odločitve previdoma 11. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena, glede na zahteve aparata.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega naročila
v smislu 26. člena ZJN je 13,500.000 SIT.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2001.

OZG – OE Zdravstveni dom Kranj

Št. 3-1/1840/2-01 Ob-44298
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 2 kosa hrbtenična usmernika USM

HR1,
– 6 kosov hrbteničnih usmernikov

USM HR2,
– 6 kosov ISDN dostopovnih modu-

lov 1,
– 2 kosa  ISDN  dostopovnih  modu-

lov 2,
– 2 kosa modula z digitalnimi mo-

demi,
– 1 kos nadzorni sistem,
– 6 kosov eternet stikala 1 in
– 3 kose eternet stikala 2.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: po specifikaciji v RS.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe najkasneje do 31. 5. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Slo-
venije, d.o.o., nabavna služba, Slomškov trg
10, 2500 Maribor in dodatne inforamcije:
Igor Hudin, sektor za informatiko, tel.
02/449-20-00, faks 02/449-23-79.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT nakažite na ži-
ro račun 51800-601-180 Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor – s pripi-
som plačilo razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., 2500
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 3. 2001 ob 10. uri v Mariboru, Slomškov
trg 10, II nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo 60 dni po prevzemu.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

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

Strokovnost podjetja
– status najmanj Cisco Premier Certified

Partner,
– podjetje mora izvesti projekt brez

podizvajalcev,
– podjetje mora dokazati svojo uspo-

sobljenost za sodelovanje v tem projektu z
aktivnim sodelovanjem oziroma postavitvi
vsaj treh usemrjevalniških komunikacijskih
omrežij, ki vsebujejo vsaj 10 usmerjevalni-
kov razreda Cisco 3600 ali podobno ozi-
roma vsaj 25 usmerjevalnikov razreda Ci-
sco 1720 in več ali podobno ter združujejo
Ethernet; ISDN ter FR komunikacijske pro-
tokole z IP ter SNA komunikacijskim proto-
kolom. V reference podjetja štejejo le refe-
rence ponudnika brez podizvajalcev ali zu-
nanjih partnerjev, ki so bile izvedene v zad-
njih 3 letih. Vsaka referenca mora biti ove-
rovljena s strani naročnika oziroma stran-
ke, pri kateri je projekt – referenca bila na-
meščena;

Strokovna ekipa:
– najmanj 10 redno zaposlenih strokov-

njakov s fakultetno izobrazbo el. tehniške ali
računalniške smeri,

– najmanj eden redno zapsolen strokov-
njak s certifikatom CCDP ali CCNP;

Ostali pogoji:
– ponudnik mora zagotoviti odkup komu-

nikacijske opreme, ki jo trenutno uporablja-
mo na hrbteničnem omrežju. Podrobna spe-
cifikacija te opreme je podana v prilogi,

– v času garancijske dobe mora dobavi-
telj imeti stalno na razpolago minimalno ko-
ličino rezervnih delov in opreme (v višini 6%),

– dobavitelj mora zagotavljati servis opre-
me v garancijskem roku,

– v času garancije mora dobavitelj zago-
tavljati nadomestno opremo v primeru kakr-
šnekoli napake na kateremkoli delu opreme,

– v času garancije mora dobavitelj zago-
tavljati največi odzivni čas za odgovor 1 ura
in čas vzpostavitve funkcionalnosti naprave
največ 12 ur,

– vsaj tri poslovalnice na območju Slo-
venije, ki morajo biti locirane v krajih iz raz-
ličnih telefonskih omrežnih skupin,

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do obojestranskega
podpisa pogodbe in predvideni datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe 30. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 60 točk,
– odkup obstoječe opreme 20 točk,
– pomoč pri implementaciji novega hrb-

teničnega omrežja 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 21. 2. 2001.
Pošta Slovenija, d.o.o., Maribor
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Št. 9/29 Ob-44321
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-32,
tel. št. 01/474-24-33.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža AKU baterij 220 V, 110 V in
48 V ter demontaža, odvoz in uničenje
starih baterij.

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

4. Kraj dobave: RTP Beričevo, RTP Kle-
če, RTP Okroglo, RTP Pekre, RTP Koper,
RTP Selce.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
naročnik bo upošteval variantne ponudbe.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava in
izvedba del od začetka septembra do kon-
ca oktobra 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Prenosa
električne energije, 2. nadstropje, Andreja
Mihevc, dodatne informacije Danilo Krajnc.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 4. 2001 do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana, soba 3C5, pre-
vzemnica Katarina Lipovec .

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, 4. 4. 2001 ob 10. uri, v
dvorani D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

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

1. podati potrdilo Ministrstva za finance,
pristojnega davčnega urada, da je ponu-
dnik zavezanec za DDV,

2. 1 referenca proizvajalca vgrajenih
AKU baterij 220 V, 110 V in 48 V v elektroe-
nergetskem sistemu Slovenije ali na podo-
bnih objektih – ponudnik naj navede števil-
ko pogodbe, datum podpisa pogodbe, na-
slov projekta-objekta, kjer je dela izvajal in
pogodbenega partnerja. Če je pogodbeni
partner ELES, naj navede pogodbenega
predstavnika s strani ELES-a, če je pogod-
beni partner izven ELES-a, naj naročnik pis-
no potrdi uspešnost.

3. Minimalni garancijski rok za opremo
in dela je 3 leta od zapisniško potrjenega
zaključka del.

4. Rok izvedbe del od začetka septem-
bra do konca oktobra 2001.

5. V primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mo-
ra izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti.

6. Podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 19. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (75%), reference (20%),
plačilni pogoji (5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ogled objektov bo v RTP Koper
20. 3. 2001, v RTP Beričevo, RTP Kleče in
RTP Okroglo 21. 3. 2001, RTP Selce in
RTP Pekre 22. 3. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 2. 2001.

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

Št. 751-17/2000 Ob-44357
1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-

je (dalje ZGS).
2. Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000

Ljubljana, tel. 01/423-54-32, faks
01/423-53-61.

3. (a) Vrsta in količina blaga: potrošni
pisarniški material.

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

4. Kraj dobave: Centralna enota in ob-
močne enote ZGS, seznam predvidenih lo-
kacij je sestavni del razpisne dokumenta-
cije.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ZGS, Več-
na pot 2, Ljubljana – tajništvo, Garafolj Ma-
teja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 7.000 SIT, z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR št.
50106-603-54908, pri APP Ljubljana, z oz-
načbo 101-909.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 3. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZGS, Večna pot 2, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 3. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi ZGS,
Večna pot 2, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo v viši-
ni 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo,
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, ki je izstavljen po dobavi.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: finančno in poslovno spo-
sobnost ponudnik izkaže z: BON-1 in BON-2
ali BON-3 (BON-1 mora biti za preteklo le-
to, BON-2 in BON-3 na dan odpiranja po-
nudb ne smeta biti starejša od 30 dni. Na-
mesto BON-1 in BON-2 se lahko predloži
samo izpolnjen obrazec BON-3).

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 13. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(0,70), rok dobave (0,15) in plačilni pogoji
(0,15). Podrobnejši opis in ovrednotenje me-
ril sta razvidna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-44359
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje-Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,

1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilski
avtomobil 1 kos – (lahko tovorno vozilo s
povišanim furgonom za potrebe gasilskega
vozila).

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

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

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece
od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek).
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Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Pavčnik Barbari na tel. 03/56-26-144
int. 292, vsak dan od 9. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kon-
taktni osebi, plača se ob dvigu na blagajni
RTH, predstavnik ponudnika mora imeti s
seboj vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 4. 2001 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek), Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 2001 ob 10. uri, na RTH, d.o.o. Tr-
bovlje – na oddelku za investicije.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o  javnih  naročiih,  47. člen):  ni  oprede-
ljeno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 9. 6. 2001.

Odločitev bo sprejeta najkasneje do
9. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– plačilni pogoji do 20 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– zagotavljanje rednega servisiranja vo-

zila do 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 2. 2001.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 157/01 Ob-44375
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Šmihelska c. 1,

8000 Novo mesto, faks 07/332-10-95.
3. (a) Vrsta in količina blaga: računal-

niška oprema po specifikacijah v razpisni
dokumentaciji.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudba mora zajemati razpisano bla-
go v celoti.

4. Kraj dobave: sedež naročnika na na-
slovu Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: enkratna do-
bava.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Irena Koče-
var, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 3. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372, pri APP
Novo mesto, sklic na številko 157/2001.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, na-
bavna služba Splošne bolnišnice.

Ponudba mora biti označena z: “Ne od-
piraj – Ponudba”, s številko objave tega raz-
pisa in z navedbo predmeta naročila.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 4. 2001 ob 11. uri, v sejni sobi Splošne
bolnišnice Novo mesto.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: akcep-
tni nalog v višini 10% vrednosti ponudbe.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ponudniki morajo
nastopati samostojno.

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da ponudnik nudi najmanj 45 dnevni
plačilni rok,

– da ponudnik zagotavlja zahtevane koli-
čine blaga,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika, razloženo,

– da ima ponudnik ustrezne izkušnje s
področja predmeta javnega naročila,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe;
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: 10. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 329/01 Ob-44376
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod Ma-

riborske lekarne Maribor.

2. Naslov naročnika: Minařikova ulica 6,
2000 Maribor, tel. 02/450-28-11, faks:
02/462-23-07.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava,
dobava in montaža notranje opreme za
Lekarno Melje, Partizanska 39, Maribor,
po projektu iz razpisne dokumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja
sklopov ni predvidena, ponudnik mora po-
nuditi celotno opremo.

4. Kraj dobave: Maribor, Partizanska 39,
Lekarna Melje.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek mon-
taže - maj 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisna dokumenta-
cija je na voljo na sedežu zavoda, Minařikova
ulica 6, Maribor, 1. nadstropje, tel.
02/450-28-42, projektno dokumentacijo
pa ponudniki dvignejo pri arhitektu Antonu
Lešniku, Partizanska 1, Maribor, tel.
02/252-58-58.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
me 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
naročnika št. 51800-603-33694.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Javni zdravstveni zavod Maribor-
ske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6,
2000 Maribor, 1. nadstropje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2001 ob 11. uri, Javni zdravstveni za-
vod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova
ulica 6, 2000 Maribor - sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša: pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih pogo-
jev po 41. do 43. členu zakona o javnih naro-
čilih: opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
5. 6. 2001; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe 19. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: arhitekt Anton Lešnik, tel.
02/252-85-85.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 23. 2. 2001.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne
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Št. 2/01 Ob-44380
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon
477-96-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
posod za odlaganje komunalnih od-
padkov:

– 80 lit. posoda 500 kosov,
– 120 lit. posoda 500 kosov,
– 240 lit. posoda 500 kosov,
– 550 lit. posoda 500 kosov,
– 770 lit. posoda 1000 kosov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: iz-
vajalec lahko ponudi vse ali samo posamez-
ne tipe oziroma velikosti posod za odlaga-
nje odpadkov.

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
preko leta 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podje-
tje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljublja-
na, kontaktna oseba Olga Okorn, soba šte-
vilka 114, telefon 477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokume-
nacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni ose-
bi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na žiro račun naroč-
nika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR B2/01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 4. 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 do-
bavo posod za odlaganje odpadkov – JR
B2/01”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt ta-
ko, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik
tajništvo podjetja ga. Marjeta Bambič, so-
ba številka 118, I. nadstropje, telefon
477-96-20, faks 477-97-13.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 2001 ob
12. uri v sejni sobi številka 200, II. nadstro-
pje, na naslovu Javno podjetje Snaga d.o.o.
Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na odpiranju
ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sode-
lovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja po-
oblastila komisiji oddali pred odpiranjem.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora poleg ponudbe priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od

ponudbene vrednosti na priloženem obraz-
cu kot varščino, da bo v primeru, da bo iz-
bran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji
tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponu-
dnik se bo moral v roku 8 dni po prejemu
obvestila o izbiri odzvati na poziv k podpisu
pogodbe in jo najkasneje v roku 15 dni po
prejemu obvestila o izbiri podpisati, sicer se
bo štelo, da je od ponudbe odstopil, naroč-
nik pa bo unovčil bančno garancijo za re-
snost ponudbe. Bančna garancija bo izbra-
nemu ponudniku vrnjena po podpisu pogod-
be in po predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa
bo naročnik vrnil bančno garancijo za re-
snost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je do-
ločen za javno odpiranje ponudb. O izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika bo naročnik z ob-
vestilom obvestil vse ponudnike v roku 15
dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena 50
točk, plačilni pogoji 20 točk, dobavni rok 10
točk, certifikat za kakovost 10 točk, kvalite-
ta posod 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivanu Erklavcu, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudni-
ki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko po-
nudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Od-
govori pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bo-
do prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Ob-44385
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/588-96-19,
faks 01/588-96-09.

3. (a) Vrsta in količina blaga: izdelava
in dobava kompaktnih toplotnih postaj:

– MKTO 30 kW – 10 kosov,
– MKTP 30 kW z bojlerjem 130 l – 50

kosov,
– KTP 100 kW – 10 kosov.

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

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

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

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
45 dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na voljo v Javnem podjetju Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., v Razvojno investi-
cijskem sektorju pri Ireni Jakin, Verovškova
62, soba P8, vsak delovni dan med 8. in 14.
uro. Za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo vam je na voljo Srečko
Trunkelj, d.i.s., tel. 01/588-96-19.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času, nave-
denem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek plačila
vključuje 19% DDV. Znesek se nakaže na ra-
čun Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem na
št. RIS-12/01. Vplačilo je možno tudi na bla-
gajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 3. 4. 2001 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374,
1001 Ljubljana, ali jo predložiti osebno na
naslovu Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, soba
P8, pri Ireni Jakin. Kuverte morajo biti
opremljene tako, kot je navedeno v navodi-
lih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 4. 4. 2001 ob 12. uri, v
sejni sobi na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo v roku 30 dni od datuma uradno evidenti-
ranega prejema računa v vložišču Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

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

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

– reference – minimalno 50 izdelanih
KTP v zadnjih treh letih,

– tehnične zahteve za izdelavo KTP,
– organiziran servis z odzivnim časom 12

ur, 365 dni v letu,
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– rok izdelave – sukcesivno 45 dni od
dne veljavnosti pogodbe,

– garancijska doba – dve leti od zagona
KTP, oziroma tri leta od prevzema KTP s
strani naročnika,

– rok plačila – 30 dni od datuma preje-
ma računa v vložišču Javnega podjetja Ener-
getika Ljubljana, d.o.o.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 5. 2001, predvideni datum odločitve
o izboru izvajalca do 20. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 2. 2001.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-44391
1. Naročnik: Gasilsko društvo Laporje,

Laporje 30.
2. Naslov naročnika: Laporje 30, 2318

Laporje, tel. 02/80-25-392.
3. (a) Vrsta in količina blaga: izvedba

nadgradnje kombiniranega gasilskega
vozila GVC 16/25 –1+5, Mercedes tip
13/25 Atego z pripadajočo opremo po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.

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

4. Kraj dobave: proizvodni prostori po-
nudnika, dostava na naslov naročnika.

5. Sprejemljivost variant ponudb: po-
leg ponudbe po obstoječi projektni doku-
mentaciji lahko ponudnik nudi tudi svojo va-
rianto v skladu z določili razpisne dokumen-
tacije

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del
v roku 15 dni po podpisu pogodbe in do-
končanje v 90 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Gasilsko druš-
tvo Laporje, Laporje 30, 2318 Laporje, tel.
02/ 80 25 392, kontaktna oseba je Franc
Ačko univ. dipl. inž. str., tel. 02/81-87-505,
GSM 041/358-681, faks 02/81-81-933.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15 dni po tej
objavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo po plačilu 10.000
SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže
virmansko na ŽR GD Laporje št.
51800-620-00016 05 1290118-0103176.

8. (a) Datum  in  ura  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: ponudbe
morajo prispeti s priporočeno pošto ali pri-
nesene osebno najkasneje do 4. 4. 2001
do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gasilsko društvo Laporje, La-
porje 30, 2318 Laporje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za nadgradnjo kombiniranega gasilskega vo-

zila”. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne: 4. 4.
2001 ob 11. uri v sejni sobi naročnika GD
Laporje, Laporje 30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje in plačila v skladu z navodili o izvrše-
vanju proračuna občine Slov. Bistrica, osta-
lo v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: naroč-
nik bo delo oddal v celoti s pogodbo enemu
izvajalcu, ta pa lahko posamezna dela odda
podizvajalcem, ki pa jih mora navesti v po-
nudbi.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni po predložitvi, predvideni da-
tum o sprejemu ponudbe 10. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– primerjava tehničnega in finančnega

dela ponudbe,
– rok dokončanja,
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: dodatne informacije se dobijo na pi-
sna vprašanja naslovljena na GD Laporje
Laporje 30, 2318 Laporje (kontaktna ose-
ba: Franc Ačko univ. dipl. inž. str.) do 5 dni
pred odajo ponudb.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Gasilsko društvo Laporje

Št. 9/30 Ob-44392
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01 474 2502, tel.
01/474-35-30.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ureditev
telekomunikacij-zamenjava primarne in
sekundarne opreme v stikališču 110 kV
- 2. faza v RTP 110/20 kV Gorica.

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

4. Kraj dobave: RTP Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: dobava in
izvedba del od junija do decembra 2001.

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

cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v tajništvu Teleko-
munikacij, pri Irmi Bizjak, soba 2.B5, dodat-
ne informacije dobite pri Stanislav Valič.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 4. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro-Slovenija d.o.o., Haj-
drihova 2, 1000 Ljubljana, soba 3C5, pre-
vzemnik Katarina Lipovec .

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, 9. 4. 2001 ob 10.
uri, v dvorani D, IV. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, ki se glasi na 5% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovin-
sko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

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

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

1. Podati potrdilo Ministrstva za finance,
pristojnega davčnega urada, da je ponu-
dnik zavezanec za DDV.

2. Ponudnik in podponudniki opreme,
oziroma podizvajalci posameznih del mora-
jo predložiti eno referenco v elektrogospo-
darstvu, kar pomeni, da je predložena refe-
renca potrjena s strani uporabnika na kate-
rega se referenca nanaša in da je primerlji-
va s storitvami in opremo v ponudbi (enaka
oprema, dela v VN stikališču).

3. Minimalni garancijski rok za opremo
in dela je 24 mesecev od zapisniško potrje-
nega zaključka del.

4. Rok izvedbe del od junija do decem-
bra 2001.

5. V primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju; podati mo-
ra izjave vseh njegovih podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
vse svoje zapadle obveznosti.

6. Podati izpolnjen obrazec “ponudba”.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 24. 5. 2001.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14-15 / 2. 3. 2001 / Stran 917

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (85%), rok izvedbe del
(10%), plačilni pogoji 5%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

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

Št. 1/2001 Ob-44393
1. Naročnik: PGD Podpeč.
2. Naslov naročnika: Podpeč 42, 1352

Preserje.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno

vozilo, šasija za gasilsko vozilo skupne
mase 18 t, pogon 4×4, motor euro – 2 -
260 kW do 270 kW, medosne razdalje
3700-3900 mm, varnostna kabina, se-
dež 1+5, ABS zavorni sistem, odgon mo-
či iz menjalnika ustrezen za pogon ga-
silske črpalke, tovarniško izdelana eki-
pna kabina.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: do-
bavitelj se ne more potegovati za naročilo sa-
mo dela blaga, temveč mora predložiti ce-
lotno ponudbo. Tako mora ponudnik priskr-
beti vso potrebno dokumentacijo do registra-
cije vozila.

4. Kraj dobave: Podpeč 42.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

zaključka ali trajanje dobave: datumi bodo
opredeljeni s pogodbo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: PGD Podpeč,
Podpeč 42, 1352 Preserje, kontaktna ose-
ba je Gregor Rupnik, tel. 041/760-334.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati 5. 3. 2001 in
6. 3. 2001 od 18. do 20. ure v prostorih
PGD Podpeč, Podpeč 42, 1352 Preserje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT pred dvigom raz-
pisne dokumentacije na žiro račun št.
50106-678-80144.

Ponudnik mora dokazilu o plačilu priložiti
izjavo, da je zavezanec za DDV in davčno
številko.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
oddati najkasneje do 21. 3. 2001 do 12. ure
v zapečateni kuverti z pripisom “Javni raz-
pis za gsilsko vozilo”.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: PGD Podpeč, Podpeč 42,
1352 Preserje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje prispelih ponudb bo 23. 3. 2001
ob 19. uri v sejni sobi PGD Podpeč, Pod-
peč 42, 1352 Preserje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pla-
čila se bodo vršila skladno z določbami po-
godbe.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ponudbenik je lah-
ko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima
za opravljanje dejavnosti vsa potrebna do-
voljenja. Ponudnik, ki mu bo dodeljeno na-
ročilo bo sklenil z naročnikom pogodbo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudniki naj predložijo
zahteve v skladu s 45. členom ZJN, ki do-
kazuje sposobnost podjetja.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni.

15. Merila za ocenitev ponudb: /
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 25. 2. 2001.
PGD Podpeč

Ob-44459
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Visoka

šola za zdravstvo.
2. Naslov naročnika: Poljanska 26a,

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

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

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

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

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: april–maj
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: LIZ - inženiring,
d.d., Ljubljana, Vurnikova 2, kontaktna ose-
ba je Janez Sitar, univ. dipl. inž. gr. tel.
01/23-44-000.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, ŽR št.
50102-601-11966.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ - inženiring, d.d., Ljubljana,
Vurnikova 2, soba 511. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom: “Po-
nudba – Ne odpiraj – oprema Visoka šola
za zdravstvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 4. 2001 ob 13. uri, sejna soba Visoka šo-
la za zdravstvo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v skladu z razpisno dokumen-
tacijo.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še
90 dni od dneva odpiranja ponudb, sklep o
izbiri do 19. 4. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo

Ob-44457
1. Naročnik: Kmetijska šola Grm Novo

mesto.
2. Naslov naročnika: Sevno 13, 8000

Novo mesto, tel. 07/393-47-00, faks
07/393-47-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: krmne
mešanice.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko konkurirajo po naslednjih
skupinah blaga:

1. krmne mešanice za krave (razsuto-si-
los, prevoz z cisterno),

2. krmne mešanice za konje – vreče,
3. krmne mešanice za pitance – vreče,
4. krmne mešanice za teleta – vreče.
Ponudniki lahko konkurirajo za vse sku-

paj.
4. Kraj dobave: Kmetijska šola Grm No-

vo mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predviden datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re zahtevate razpisno dokumentacijo:
Kmetijska šola Grm, tel. 07/393-47-13 (Ko-
vačič), Novo mesto.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 5 dni od te obja-
ve (7. 3. 2001).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52100-603-30234, pri APP Novo mesto.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15 dni od te objave
(17. 3. 2001) do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kmetijska šola Grm Novo me-
sto, Sevno 13, Novo mesto (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: /

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90 dni.

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

1. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

2. da ponudnik zagotavlja zahtevane let-
ne količine blaga,

3. da ponudnik nudi 90 dnevni plačilni
rok,

4. da ponudnik dostavlja blago fco skla-
dišče naročnika razloženo,

5. da ponudnik zagotavlja kontrolo kako-
vosti,

6. da ponudnik zagotavlja vsako naroče-
no količino v dveh dneh od dneva naročila.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum odpiranja po-
nudb 15 dni po tej objavi (17. 3. 2001 ob
14. uri).

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena in ugodni plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Kmetijska šola Grm, Novo mesto,
tel. 07/393-47-13, faks 07/393-47-10.

Obvezni sestavni del razpisa je tudi raz-
pisna dokumentacija.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

Kmetijska šola Grm Novo mesto

Št. 02/01 Ob-44464
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Prodnik, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, Dom-

žale.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dve tovor-

ni vozili za pobiranje in odvoz odpadkov;
dvoosno tovorno vozilo s skupno težo
18.000 kg, s pogonom 4 × 2, kratko kabi-
no in močjo min 275 KS; nadgradnja za po-
biranje in odvoz odpadkov, prostornine 15
m3, z vsipnim koritom od 1,6–2 m3 in prire-
jenim mehanizmom za praznjenje posod
120–900 l; dvoosno tovorno vozilo s sku-
pno težo 18.000 kg, s pogonom 4 × 4, krat-
ko kabino in močjo min 275 KS; nadgrad-
nja za pobiranje in odvoz odpadkov, prostor-
nine 13 m3, z vsipnim koritom od 1,6–2 m3

in prirejenim mehanizmom za praznjenje po-
sod 120–900 l.

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

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

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 100 dni od
podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Janez Repnik,
01/721-20-97, Savska 34, Domžale.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 12. uro do 2. 4. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z vključenim

DDV na žiro račun družbe št.
50120-601-30902.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 4. 2001 do 10.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JKP Prodnik, d.o.o., Savska
34, 1230 Domžale.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 4. 2001 ob 9. uri, JKP Prodnik, d.o.o.,
Savska 34, Domžale, sejna soba št. 16.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 5.
2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji plačila se bodo dokončno oblikovali
v pogodbi.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati še
60 dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost, garancija, rok dobave, pla-
čilni pogoji, dodatne tehnične prednosti (po
razpisni dokumentaciji), estetske in funkci-
onalne lastnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

JKP Prodnik, d.o.o.

Št. 1 Ob-44473
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: živila in
material za prehrano.

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

– sadje in zelenjava,
– kruh in pekovsko pecivo,
– meso in mesni izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– ostali prehrambeni artikli.
Ponudniki se lahko potegujejo za doba-

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001 do
30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Zavod za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Bor-

štnarja  Dornava - referent  za  javna  naro-
čila.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 30. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti ali zahtevati na podlagi pre-
dloženega potrdila (lahko po faksu) o vpla-
čilu zneska v višini 5.000 SIT na ŽR:
52400-603-30549, davčna št. 30910854,
s sklicem: 00-112000, namen nakazila: raz-
pisna dokumentacija. Prevzem razpisne do-
kumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri
tem je potrebno predložiti: dokazilo o vpla-
čilu (vsebovati mora polni naslov in davčno
številko plačnika) ter potrdilo o registraciji,
če ste zavezanec za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 3. 2001 do 10.
ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 3. 2001 ob 12. uri v Zavodu, konferen-
čna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% ponujene vredno-
sti, z veljavnostjo do 31. 5. 2001.

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

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

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

– izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin,
– izjavo o organizirani službi za kontrolo

kakovosti, oziroma da mu kvaliteto kontroli-
ra pooblaščeni Zavod,

– izjavo o plačilnem roku, dostavi, odziv-
nem času,

– izjavo o ustreznosti prehrambenih izdel-
kov minimalnim pogojem, ki jih predpisuje
zakonodaja, ki je veljavna v RS,

– predložitev zahtevanih referenc,
– vse ostale dokumente predpisane v

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

nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 5. 2001, ponudniki bodo obveščeni s pi-
snim sklepom do 6. 4. 2001 o odločitvi.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena, za skupino artiklov C: meso
in mesni izdelki: cena, kakovost, skupni ob-
seg proizvodnje mesa in mesnih izdelkov,
pridobljeni certifikat ISO 9001.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

Zavod za varstvo in usposabljanje dr.
Marijana Borštnarja Dornava
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Ob-44493
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d.

3. (a) Vrsta in količina blaga: energet-
ski transformatorji 110/20 kV, 31,5 MVA;
3 kom.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: na-
ročnik bo upošteval ponudbe za celotno jav-
no naročilo in ne po sklopih.

Ocenjena vrednost javnega naročila:
180,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: na objekte; 1 kom na
RTP Sladki Vrh; 2 kom na RTP Radenci.

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

zaključka ali trajanje dobave: 1 kom naj-
kasneje do 10. 7. 2001; 1 kom najkasneje
do 10. 11. 2001; 1 kom najkasneje do
28. 2. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor – vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/I. nadst.), na dan
te objave, in nato vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Dodatne informacije o naročilu
pa se dobi na naslovu naročnika pri: Zvon-
ku Mezgi, univ. dipl. inž. el. in Milanu Než-
mahu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-130 in
02/22-00-127 na dan objave in nato vsaki
delovni dan med 10. in 12. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan te ob-
jave in nato vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, do 10. 4. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti pri naročniku vsaki delovni dan med
10. in 12. uro, najkasneje do 11. 4. 2001 do
10. ure v Splošno kadrovski sektor - vložišče,
pri Marjani Gredin (soba št. 114/I. nadst.).

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti pri
naročniku: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinj-
ska ul. 2, 2110 Maribor, Splošno kadrovski
sektor - vložišče (prevzemnik Marjana Gredin
soba št. 114/I. nadst.). Na kuverti s ponud-
bo mora biti v levem spodnjem kotu vidna oz-
naka: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis”.
Navedena mora biti: številka objave javnega
razpisa v Ur. l. RS; št. Ur. l. RS in predmet
javnega naročila. Na hbrtni strani mora biti oz-
načen polni naslov pošiljatelja. Kuverta in po-
nudba morata biti zapečateni.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 4. 2001 ob
11. uri pri naročniku: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor v sejni
sobi II. nadstropje.

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

dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti bančne
garancije mora biti 70 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila: 60 dni, od datuma izstavitve računa.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ponudbo lahko
predloži skupina izvajalcev, gospodarska
družba ali samostojni podjetnik, ki je registri-
ran in ima ustrezne kvalifikacije za izvedbo
dobav blaga, ki je predmet javnega razpisa.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: vsi zahtevani pogoji z dokumenti za
ugotavljanje usposobljenosti ponudnika, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-

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

gradnje po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-44482

V javnem razpisu za izgradnjo zbirnega
kanala fekalne kanalizacije skozi Apače
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 8 z
dne 2. 2. 2001, Ob-43052, se datuma v
8.(a) in 9. točki popravita in se pravilno
glasita:

8. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbo: 5. 3. 2001
do 10. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 3. 2001 ob 11. uri.

Občina Gornja Radgona

Dopolnitev

Št. 352-11-16/00-39 Ob-44468
V javnem razpisu za izgradnjo zbirnega

kanala fekalne kanalizacije skozi naselje
Apače, v dolžini 1.398 m, objavljenem v Ur.
l. RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001, se:

– dopolni 8.a točka razpisa, in sicer: po-
daljša se rok za oddajo ponudb, in sicer do
5. 3. 2001 do 10. ure.

– dopolni se 9. točka razpisa, in sicer:
javno odpiranje ponudb bo isti dan 5. 3.
2001 ob 11. uri.

Občina Gornja Radgona

nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo do
poteka roka za oddajo ponudbe; ponudba
mora veljati do datuma, ki je določen za iz-
dajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka; tj. 70 dni od dneva odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 10. 5. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena (56%),
– potrjene reference ponudnika za doba-

ve blaga, ki je predmet razpisa (40%),
– certifikat ISO standard razreda 9001

(4%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: druge informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri: Zvonku Mezgi,
univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežmahu, univ.
dipl. org. tel. 02/22-00-130 in
02/22-00-127.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Ur. l. RS, št. 11, z dne 16. 2.
2001, Ob-43881.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

Elektro Maribor, d.d., Maribor

Ob-44261
1. Naročnik: SVIT svetovanje in trgovina

d.o.o.
2. Naslov  naročnika:  Trg  svobode  26,

2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/844-35-00,
faks 02/844-35-49, e-mail: svit@siol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptacija
hotela Donat v Rogaški Slatini (oprema,
instalacije, gradbeno obrtniška dela).

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

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

4. Kraj izvedbe: Rogaška Slatina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

možna izdelava variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 20. 5. 2001 do
20. 7. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SVIT d.o.o.,
Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica,
Božidar Sobočan.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: proti plačilu 100.000 SIT
(vključen DDV) na žiro račun
51810-601-14653.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 3. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SVIT d.o.o., Trg svobode 26,
2310 Slovenska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: po razpisnih pogojih.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisnih pogojih.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisnih pogojih.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po razpisnih pogojih.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2001.

SVIT, d.o.o., Slovenska Bistrica

Št. 404-08-521/2000-2 Ob-44332
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva plo-

ščad 25, 1000 Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-

ja in rekonstrukcija vložišča MORS (št.
tablice: 10500) na lokaciji v Ljubljani,
Kardeljeva ploščad 25, z ocenjeno vre-
dnosti del 25,000.000 SIT.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: največ 30 kole-
darskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Služba za gospodarjenje z nepre-
mičninami, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana, Boris Janša, univ. dipl. inž. arh.
(tel. 01/471-28-61).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovni dan v času med 8. in 10. uro, do
10. 4. 2001. Zastopniki ponudnikov mora-
jo pred dvigom razpisne dokumentacije ob-
vezno predati naročniku pooblastilo o za-
stopanju ponudnika, originalni izvod virma-
na kot dokazilo o vplačilu zneska za kritje
stroškov izdelave razpisne dokumentacije
in morajo po telefonu prijaviti kontaktni ose-
bi naročnika dvig razpisne dokumentacije in
z njo časovno uskladiti svoj prihod.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno virmansko vplačati 20.000 SIT
na žiro račun MORS 50100-637-55216.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do dne 10. 4. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana v sprejemno pisarno-vložišče, tel.
01/471-23-89, faks 01/431-81-64. Zape-
čatene kuverte s ponudbo morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj, Ponudba
za javno naročilo MORS – 351/2000; dela
na adaptaciji in rekonstrukciji vložišča
MORS (št. tablice: 10500) na lokaciji v Ljub-
ljani, Kardeljeva ploščad 25”, v levem spod-
njem vogalu in “komisija s področja J/N
gradbenih storitev” v spodnjem desnem vo-
galu ovojnice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 4.
2001 ob 10. uri, na naslovu: MORS, Slu-
žba za gospodarjenje z nepremičninami,
Kardeljeva ploščad 21, v sejni sobi št.
327/III.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora ponudbi priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe, brezpogojno in pla-
čljivo na prvi poziv v višini 10% od ocenjene
vrednosti razpisa kot jamstvo, da bo v pri-
meru, če bo izbran, sklenil pogodbo z na-
ročnikom. Bančna garancija mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni, šteto od dneva odpi-
ranja ponudb. Naročnik bo zavrnil vsako po-
nudbo, ki ni opremljena z ustrezno garancijo
za resnost ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glede
financiranja ni pogojev. Plačilo izvedenih del
bo izvedeno v roku 60 dni od dneva preje-
ma končne situacije, ki bo izdelana na pod-
lagi zapisnika o končnem obračunu del. Po-
goj za obračun del je: dokončanje vseh del,
uspešen tehnični pregled, odprava ugotov-
ljenih pomanjkljivosti s strani nadzora in pre-
daja del uporabniku brez pripomb. Pogod-
ba bo sklenjena z odložnim pogojem, da se
bo začela uporabljati po začetku sprejetja
proračuna RS za tekoče leto.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi JN, skladno z drugim
odstavkom 47. člena ZJN-1, če nastopi sku-
pina ponudnikov v okviru ene ponudbe.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41., 42. in 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: ponudnikom bo
priznana sposobnost v kolikor izpolnjujejo
splošne zakonske pogoje za izvedbo javne-
ga naročila in imajo izkušnje ter tehnične
sposobnosti za izvedbo tovrstnih del dolo-
čenih v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenjevanje ponudb je ponudbena
cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o JN na naslovu: MORS, Služba
za gospodarjenje z nepremičninami, Karde-
ljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana, pri kon-

taktni osebi Borisu Janši, univ. dipl. inž. arh.,
neposredno ali po telefonu 01/471-28-61,
vsak delovni dan v času med 8. in 10. uro,
do 10. 4. 2001, oziroma po predhodnem
telefonskem dogovoru.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001

Ministrstvo za obrambo

Št. 0512/3-308/15-01 Ob-44355
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
zunanje ureditve za objekt Policijske po-
staje Bovec.

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

I. cesta in ostale utrjene površine,
II. fekalna kanalizacija,
III. meteorna kanalizacija in odvodnjava-

nje,
IV. vodovod,
V. prestavitev elektro inštalacije.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki

so predmet javnega naročila, v celoti. Po-
nudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del.

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

4. Kraj izvedbe: Policijska postaja Bo-
vec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe del je 15. 5. 2001,
rok izvedbe pa je najkasneje 40 dni po uved-
bi izvajalca v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: Borut Jug, tel.
01/472-48-25 ali 041/837-730.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

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

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
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(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 308-15-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti do 3. 4. 2001, najkasneje do
9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 4.
2001 ob 10. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

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

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 8. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 23. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, izkušnje vodje del in fi-
nančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 70 točk, za
izkušnje vodje del je 20 točk in za finančno
stanje ponudnika je 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo z odložnim pogojem, da se
bo le-ta zaradi začasnega financiranja v ce-
loti izvedla le, če bodo na voljo predvidena
proračunska sredstva.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 66000-02/01-210 Ob-44471
1. Naročnik: Občina Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 4, 1420

Trbovlje, tel. 03/56-34-800, telefaks
03/56-27-986.

3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet
oddaje del je izvedba gradbenih, obrtni-
ških in instalacijskih del pri prenovi ob-
jekta “Rudarski dom” v Trbovljah.

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

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

4. Kraj izvedbe: Trbovlje, Trg svobo-
de 11.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maj–julij.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Trbov-
lje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje – Oddelek
za okolje, prostor in ekologijo, gospodarske
javne službe in občinsko premoženje, Sta-
nislav Golob.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za njo je potrebno plačati
10.000 SIT na žiro račun naročnika
52700-630-10056.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti najkasneje do 4. 4. 2001 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
1420 Trbovlje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 5. 4. 2001 ob
10. uri v mali sejni sobi Občine Trbovlje, 2.
nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
lo izvedenih del bo v 3. in 4. kvartalu.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): kolikor predloži po-
nudbo skupina izvajalcev mora le-ta dosta-
viti pravni akt o skupni izvedbi naročila.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti vsaj 60 dni od dneva oddaje ponudbe;
predvideni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe je 25. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 75%,
– rok izvedbe 10%,
– reference ponudnika,podizvajalcev in

kadrov 5%,
– rok plačila 5%,
– finančna usposobljenost 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 23. 2. 2001.
Občina Trbovlje

Ob-44522
1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine

Gornji Petrovci.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad

občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci
31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-01.

3. (a) Opis in obseg gradnje: graditev
18-stanovanjskega bloka v Gornjih Pet-
rovcih, graditev obsega izvedbo vseh del
do pridobitve uporabnega dovoljenja.

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

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

4. Kraj izvedbe: Gornji Petrovci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: iz-

delava variantnih ponudb ni možna.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del 3. 5.
2001, čas izvedbe devet mesecev.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad občine Gornji Petrovci, Gornji Petrov-
ci 31/d, 9203 Petrovci, tel. 02/556-90-00,
faks 02/556-90-01, kontaktna oseba je
Franc Šlihthuber.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudbe, vsak delovni dan od
8. do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti proti plačilu 35.000 SIT na
žiro račun 51900-652-23397, Stanovanj-
ski sklad občine Gornji Petrovci, pri APP
Murska Sobota.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: najkasneje do
9. 4. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Gor-
nji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Pet-
rovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 4. 2001 ob 11. v sejni sobi Obči-
ne Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti razpisa z veljavnostjo 60 dni
od datuma odpiranja ponudb.
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11. Pogoji financiranja in pačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
se bodo vršila po mesečnih situacijah, po-
drobneje opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 3. 7. 2001, odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 18. 4. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
50%, plačilni pogoji 30%, reference 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo morebitne druge infor-
macije o naročilu posredoval vsem ponu-
dnikom le na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih
bo prejel najkasneje 5 dni pred pretekom
roka za oddajo ponudbe na naslov v 2. toč-
ki tega naročila.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

Stanovanjski sklad
občine Gornji Petrovci

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

storitev po odprtem postopku

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

Popravek
Ob-44390

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku za storitve čišče-
nja poslovnih prostorov, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001,
Ob-43686, je bil del besedila pod
4.9. točko izpuščen in se pravilno glasi:

4.9. Območna geodetska uprava Sevnica:
– Območna geodetska uprava Sevni-

ca in Izpostava Sevnica, Glavni trg 24,
8290 Sevnica,

– Območna geodetska uprava Sevnica
– Izpostava Brežice, Trg izgnancev 16,
8250 Brežice.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-44253
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Občina Sežana,

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: finančni lea-
sing za stanovanjski objekt B5 s funkci-
onalnim zemljiščem v izmeri 689 m2,
parc. št. 4217/3, z.k.v. št. 368, k.o. Se-
žana. Storitev je opredeljena v 6.b) točki
priloge A Zakona o javnih naročilih.

4. Kraj izvedbe: Sežana.
5. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predvideni zače-
tek – maj 2001, predviden zaključek – maj
2011. Trajanje pogodbe 10 let.

6. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinska upra-
va Občine Sežana; Andrej Pirkovič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: neomejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razmnoževanja in
pošiljanja razpisne dokumentacije, ŽR št.
51420-630-90046.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do dne 2. 4. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: prostori občinske uprave, glav-
na pisarna št. 64.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo javno dne 11. 4. 2001
ob 9. uri, v mali sejni sobi Občine Sežana,
št. 18.

9. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniku morajo predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 1% od predvidene
vrednosti storitve z vsebino, ki je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

10. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pri
izpolnjevanju  finančnih  obveznosti  v  bre-
me proračuna leasingojemalca bodo upo-
števana določila Zakona o javnih financah
in Zakona o izvrševanju proračuna Repu-
blike Slovenije za posamezno proračun-
sko leto.

11. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe vežejo ponu-
dnike 60 dni šteto od izteka roka za predlo-
žitev ponudb.

12. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena storitve,
2. ugodnosti (pravice) kupca iz kupopro-

dajne pogodbe sklenjene med lastnikom
predmeta leasinga in leasingodajalcem (ga-
rancijski rok za predmet leasinga itd.), ki jih
leasingodajalec cedira na leasingojemalca,

3. reference.
13. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 79 z dne
8. 9. 2000.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 2. 2001.

Občina Sežana

Št. 01/01 Ob-44256
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska c. 9,

9252 Radenci, tel. 02/566-96-10.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izgradnja oskrbo-
valnega vodovoda II. faza.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možna oddaja del po sklopih v okviru zago-
tovljenih finančnih sredstev. Ponudniki pa
morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet jav-
nega razpisa v kompletu.

5. Kraj izvedbe: Kapelski Vrh – Oko-
slavci.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 6. 2001 do
31. 7. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina Ra-
denci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci, taj-
ništvo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 3. 2001.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 30. 3. 2001 do 12.
ure, ne glede na način dostave.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Radenci, Radgonska
c. 9, 9252 Radenci, tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 4. 2001 ob 10. uri, v prostorih Ob-
čine Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Ra-
denci.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: /

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora predloži-
ti k ponudbi ustrezna dokazila in izjave, med
njimi tudi ustrezne reference za že izvedena
dela s primerno zahtevnostjo in številom, kot
je določeno v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: /

17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogod-
be zaradi finančnih in drugih razlogov. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
odškodnine iz tega naslova.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 2. 2001.

Občina Radenci
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Ob-44302
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona  o  javnih  naročilih:  letalski  pre-
voz  poštnih  pošiljk  iz  letališča  Ljub-
ljana;

sklic na vrsto storitev po prilogi 1A: št.
kategorije 4, predmet: kopenski in zračni
prevoz pošte.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudbe po posameznih destinacijah.

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po pogod-
bi do 30. 5. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Pošta Slo-
venije, d.o.o., Peter Hometer, Slomškov trg
10, 2500 Maribor, I. nadstropje, tel.
02/449-20-00, faks 02/449-23-79.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
51800-601-180, namen: za razpisno doku-
mentacijo.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 02/449-20-00, faks
02/449-23-79.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 3. 4. 2001 ob 10. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednost.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prevzemu računa.

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

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

– da ni proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali je prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe,

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila, izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
nudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila,

– da je poravnal davke, prispevke in dru-
gih obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi v RS,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja,

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi,

– da ni dal zavajajoče podatke,
– da je predložen obrazec izjave, da

sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2001, 16. 4.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 50%,
– prevoz praznih vreč: 25%,
– razpoložljiv prostor za tovor: 25%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 2. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-44324
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Ul. Savinjske čete

5, 3310 Žalec, telefon 03/713 64 00, faks
03/713 64 64, el. naslov: obcina.za-
lec@eunet.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: nudenje storitev
“Pomoč družini na domu - socialna oskr-
ba” uporabnikom v skladu s sklepom št.
15201/00001/2001 0001 01 z dne
15. 2. 1001.

4. Če je predvidena oddaj sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /

5. Kraj izvedbe: krajevno območje Ob-
čine Žalec.

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

končanja ali čas izvedbe: pričetek 1. julija
2001 oziroma po pravnomočnosti obvestila
o izbiri, koncesija se podeljuje za dobo do
pet let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Žalec,
Oddelek za negospodarske in gospodar-
ske dejavnosti, Ul. Savinjske čete 5, 3310
Žalec, soba št. 52/II, kontaktna oseba Ta-
nja Razboršek-Rehar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva te ob-
jave.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. april 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občina Žalec, Ul. Savinjske

čete 5, 3310 Žalec, Oddelek za negospo-
darske in gospodarske dejavnosti, s pripi-
som “Ne odpiraj – koncesija Pomoč na
domu”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. april 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Občine Žalec.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po
koncesijski pogodbi.

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

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

15. (a) Ali je oddaja naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odloč-
bami rezervirana za posebno dejavnost:
socialnovarstvena storitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o
standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev, Sklep o razpisu javnega natečaja
za podelitev koncesije za opravljanje stori-
tev pomoči družini na domu.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe 90
dni, odločitev o podelitvi koncesije 30 dni
po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– cena (vrednost urne postavke) – 70

točk,
– kvaliteta predloženega programa z vi-

dika kadrov, organizacije in pogojev dela –
10 točk,

– prevzem kadrov – 10 točk,
– prilagodljivost na morebitna spreminja-

nja potreb in števila naročnikov – 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 22. 2. 2001.
Občina Žalec

Št. 206/2001 Ob-44351
1. Naročnik: Urad vlade za informiranje,

Slovenska 29, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska 29,

1000 Ljubljana, 478-26-00, 478-26-20,
faks: 251-23-12, e-mail: matjaz.kek@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve: priprava in tisk
časopisa - mesečnika: načrtovanje vse-
bine časopisa, novinarsko, redaktorsko
in uredniško delo, lektoriranje, zagotav-
ljanje ustreznega števila fotografij, obli-
kovanje, priprava za tisk, tiskanje, ureja-
nje in ažuriranje adreme naročnikov,
obračunavanje in izplačevanje avtorskih
honorarjev.

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

5. Kraj izvedbe: ni določen.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki lahko ponudijo varianto glede for-
mata publikacije, oblikovanja in tiska.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek: april
2001, končanje junij 2001 (v obdobju za-
časnega financiranja), če bo sprejet prora-
čun za leto 2001 v predvidenem obsegu
sredstev za UVI, potem končanje projekta:
december 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: UVI, Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana, Matjaž Kek – samo
pisno.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. marca da-
lje.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. marec do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Urad vlade za informiranje, Slo-
venska 29, 1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 27. marec ob 11. uri, UVI, Slovenska
29, 1000 Ljubljana, 6. nadstropje, sejna
soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: da –
bančna garancija v višini 5% od ocenjene
vrednosti storitve v letu 2001 (od 17,2 mio
SIT).

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečno plačilo na podlagi opravljenega dela
– izdelave oziroma natisa časopisa – in iz-
stavitve računa. Rok plačila: 30 dni.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): da – pogodba
oziroma sporazum o skupni izvedbi naroči-
la, ki opredeljuje odgovornost posamezne-
ga izvajalca pri izvedbi celotnega naročila.

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ni. Vendar mora biti samostojni ponu-
dnik registriran za opravljanje vseh dejavno-
sti, ki so navedene v točki 3. tega razpisa, v
primeru, da gre za skupino ponudnikov pa
mora vsak posamezen ponudnik biti registri-
ran za opravljanje vsaj ene izmed storitev iz
točke 3. tega razpisa. (vsi ponudniki sku-
paj, torej za vse dejavnosti).

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da –
skladno z določili razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o

sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: 27. maj 2001; datum predvidene
odločitve o sprejemu ponudbe: 2. april
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– merila: vsebinska zasnova časopisa in

kakovost poskusnih strani: 40 točk,
– oblikovna zasnova in grafična realiza-

cija poskusnih strani: 15 točk,
– reference pri podobnih projektih: 15

točk,
– cena: 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: gre za mesečnik Evrobilten, ki je
namenjen mnenjskim voditeljem v Sloveniji
in se ukvarja z obravnavanjem vprašanj raz-
voja in politik EU, slovenskega vključevanja
v EU ter posledic članstva oziroma nečlan-
stva v EU ter odnosov med EU in Slovenijo.

Tehnični podatki:
Naklada – 12.000 izvodov,
Oblika publikacije – tiskana publikacija,
Obseg: 24 tiskanih strani teksta (vklju-

čujoč ustrezno število fotografij),
Format: A4, tisk notranjih strani enobar-

ven, ovitek – barven (štiri barve).
Predvidena sredstva naročnika za eno

številko mesečnika: ca. 2,2 mio SIT.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 88 z dne
29. 9. 2000.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 2. 2001.

Urad vlade za informiranje

Št. 3350-2/2001/6-0413 Ob-44354
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1535 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava strokov-
no razvojne naloge z naslovom Regional-
na raven razvojnih možnosti prometne
infrastrukture v prostoru za plansko ob-
dobje 2000–2020 (1B, zap. št. 27 – dru-
ge storitve).

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

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, Urad za ceste, Langusova 4, Ljub-
ljana, tajništvo urada, dodatne informacije pi-
sno na isti naslov.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 15. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za ce-
ste, Langusova 4, Ljubljana, tajništvo urada.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 4. 2001 ob 9. uri, sejna soba v V.
nadstropju na naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: niso za-
htevana.

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2001, naročnik
bo odločitev sprejel predvidoma do 31. 7.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, plačilni pogoji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Ministrstvo za promet
Urad za ceste

Št. 464-69/01 Ob-44360
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Naslov naročnika: Dunajska 56, 58,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na

vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih: predmet jav-
nega razpisa je izbira izvajalca za izdela-
vo osnutkov odločb v zvezi z reševa-
njem pritožb v postopkih denacionali-
zacije –sklic po prilogi 1A in 1B-21. prav-
ne storitve.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
javno naročilo se bo izvršilo v dveh sklopih.

Prvi sklop je izbira izvajalca za izdelavo
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pri-
tožb v postopkih denacionalizacije v vre-
dnosti 6,308.500 SIT (vključno z DDV).

Drugi sklop je izbira izvajalca za izdelavo
osnutkov odločb v zvezi z reševanjem pri-
tožb v postopkih denacionalizacije v vre-
dnosti 6,308.500 SIT (vključno z DDV).

Ponudnik lahko odda dve ponudbi loče-
no za prvi ali za drugi sklop.

5. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek storitve
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje sto-
ritve 31. 12. 2001.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko dvignete v tajništvu prav-
ne službe. Dodatne informacije so na voljo
pri Tanji Hofman na telefonski številki
01/478-91-39.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame v času do ro-
ka, ki je določen za odpiranje ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: /

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo prispeti na Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano do 8. ure dne 10. 4. 2001. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in oz-
načene z napisom “Ponudba-ne odpiraj“,
številko javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije ter navedbo predmeta raz-
pisa in navedbo sklopa 1 ali sklopa 2 na
prednji ter polnim naslovom ponudnika na
zadnji strani.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 4. 2001 ob 12. uri.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in /ali
sklicevanje na določila v predpisih: koli-
kor se bo izvršilo plačilo na podlagi uredbe
v obdobju začasnega financiranja, se bo
izvršilo plačilo za vrednost, ki je določena v
obdobju začasnega financiranja, po spreje-
mu proračuna za leto 2001, pa bo sklenjen
aneks do vrednosti celotne proračunske po-
stavke.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skupina po-
nudnikov mora pripraviti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, kjer je potrebno natančno
opredeliti odgovornost posameznih izvajal-
cev za izvedbo naročila in navesti imena in
ustrezne strokovne kvalifikacije oseb, ki bo-
do odgovorne za izvedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na razpis se lahko prija-
vijo pravne in fizične osebe ob izpolnjevanju
pogojev definiranih v razpisni dokumentaci-
ji. Posamezni izvajalec mora biti po poklicu
univezitetni diplomirani pravnik z opravlje-
nim pravosodnim izpitom ali pravniškim dr-
žavnim izpitom in mora imeti izkušnje z de-
lom na področju denacionalizacije.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: pravne
osebe morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki morajo biti po poklicu
univerzitetni diplomirani pravniki z opravlje-
nim pravosodnim izpitom ali pravniškim dr-

žavnim izpitom in morajo imeti izkušnje z
delom na področju denacionalizacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
ponudbe: ponudba mora veljati 30 dni od
odpiranja ponudb. Na podlagi 78. člena Za-
kona o javnih naročilih bo naročnik na pod-
lagi poročila posredoval ponudnikom obve-
stilo o oddaji naročila.

17. Merila za ocenitev ponudb:
– splošne reference,
– dosedanje izkušnje z delom na podro-

čju denacionalizacije.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: za vsak rešen spis v zvezi z reševa-
njem pritožb v postopku denacionalizacije
je določena cena 31.000 SIT.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 2. 2001.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 354-11-2/00 Ob-44378
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevzem, prevoz
do kraja uporabe ter uporaba kot dodat-
no gorivo živalskih maščob, ki nastajajo
v kafilerijah v Sloveniji pri toplotni obde-
lavi živalskih odpadkov, po prilogi 1
A-storitve, št. kategorije- 16, storitve od-
stranjevanja odplak in odpadkov, stori-
tve sanitarnega urejanja in podobno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: javno
naročilo je razdeljeno na tri sklope, in sicer:

Sklop 1:
– prevzem, prevoz do kraja uporabe ter

uporaba kot dodatno gorivo živalskih ma-
ščob, ki nastajajo v ocenjeni povprečni me-
sečni količini 300 ton pri toplotni obdelavi
živalskih odpadkov v kafileriji družbe KOTO
d.d., v Zalogu pri Ljubljani,

Sklop 2:
– prevzem, prevoz do kraja uporabe ter

uporaba kot dodatno gorivo živalskih ma-
ščob, ki nastajajo v ocenjeni povprečni me-
sečni količini 60 ton pri toplotni obdelavi pe-
rutninskih odpadkov v kafileriji družbe Perut-
nina Ptuj, d.d., v Ptuju,

Sklop 3:
– prevzem, prevoz do kraja uporabe ter

uporaba kot dodatno gorivo živalskih ma-
ščob, ki nastajajo v ocenjeni povprečni me-
sečni količini 20 ton pri toplotni obdelavi pe-
rutninskih odpadkov v kafileriji družbe Pivka
perutninarstvo, d.d., v Pivki.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje
storitev enega ali več sklopov.

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

ponudbe v variantah niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
storitev bo s sklenitvijo pogodb s ponudniki
predvidoma v prvi polovici aprila 2001. Sto-
ritve se bodo izvajale predvidoma za vse
sklope do 31. decembra 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dokumentacijo zahtevajo pri Ministrstvu
za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana
v 2. nadstropju, tajništvo državnega sekre-
tarja za okolje telefon 47-87-310, telefaks
47-87-425.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še lah-
ko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z raz-
pisno dokumentacijo po pošti ali telefaksu
je 21. 3. 2001.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datumu
za predložitev ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko predlo-
žijo svoje ponudbe najkasneje do 26. 3.
2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: vložišče Ministrstva za oko-
lje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2.
nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek 26. 3. 2001 ob 11. uri v
veliki sejni sobi Ministrstva za okolje in pro-
stor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
bi skupina ponudnikov predložila skupno po-
nudbo, morajo skupni ponudbi predložiti po-
godbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bo-
do urejena in določena njihova medsebojna
razmerja glede izvajanja storitve, ki je pred-
met tega javnega razpisa.

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

1/1 – opis transporta živalskih maščob
v ogrevanih cisternah do kraja uporabe
vključno z opisom načina prevzema živalskih
maščob iz cistern za začasno skladiščenje
maščob v kafileriji,

1/2 – pogostost prevzema živalskih ma-
ščob v kafilerijah z oceno primernosti pre-
dlagane pogostosti prevzema glede na skla-
diščne kapacitete, ki so v obratu posamez-
ne kafilerije na razpolago,

1/3 – kraj uporabe živalskih maščob kot
dodatno gorivo ter opis naprave, v kateri bo-
do živalske maščobe zgorevale,

1/4 – če gre za uporabo živalskih ma-
ščob na ozemlju R Slovenije podati tudi po-
datke o pogojih zgorevanja v sežigalnici od-
padkov oziroma v kurilni napravi ali v in-
dustrijski peči v obsegu in način, kot je do-
ločen s pravilnikom o ravnanju z odpadki,
zlasti pa:

1. nazivno kapaciteto sežigalnice oziro-
ma nazivno toplotno moč kurilne naprave ali
industrijske peči,
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2. hitrost doziranja živalskih maščob,
3. opis začasnega skladiščenja pred

uporabo,
4. predložiti dokazila, da naprava, v ka-

teri se bodo živalske maščobe uporabile kot
gorivo, kot vir onesnaževanja čezmerno ne
obremenjuje okolja,

1/5 – dokazila o lastništvu naprave, v ka-
teri namerava uporabljati živalske maščobe
kot dodatno gorivo, ali pogodbo oziroma
predpogodbo, da ima zagotovljene kapaci-
tete za uporabo v ponudbi navedenih koli-
čin živalskih maščob v napravi, v kateri na-
merava uporabiti živalske maščobe kot do-
datno gorivo.

Podatki naj bodo navedeni po posamez-
nih točkah, dokazila naj bodo podana kot pri-
loga k točki, v kateri so zahtevani. V primeru
nenavedbe in nepredložitve zahtevanih podat-
kov in dokazil, bo ponudba izločena.

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še 90 dni po oddaji ponudbe. Predvi-
devamo, da bo odločitev o sprejemu ponud-
be sprejeta konec meseca marca.

17. Merila za ocenitev ponudb: Merila,
na podlagi katerih bo izbran najugodnejši po-
nudnik so:

1. ponudbena cena za odstranjevanje
moke – 76 točk,

2. ponudbena cena za prevzem in tran-
sport živalskih maščob – 10 točk,

3. pogostost prevzemanja živalskih ma-
ščob – 5 točk,

4. čas in količina prvega prevzema žival-
skih maščob – 9 točk,

5. ponudba za vse sklope (celovitost) –
8 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 354-11-2/00 Ob-44379
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevzem, prevoz
do kraja odstranjevanja ter odstranjeva-
nje s sežigom v moko predelanih žival-
skih beljakovin, ki so proizvedene v ka-
filerijah v Sloveniji s toplotno obdelavo
živalskih odpadkov, po prilogi 1 A-stori-
tve, št. kategorije – 16, storitve odstra-
njevanja odplak in odpadkov, storitve sa-
nitarnega urejanja in podobno.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za

en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: jav-
no naročilo je razdeljeno na štiri sklo-
pe-Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3, Sklop 4, in
sicer:

Sklop 1:
– prevzem, prevoz do kraja odstranitve

ter odstranjevanje s sežigom v moko prede-
lanih živalskih beljakovin v predvideni količi-
ni 2.700 ton, ki je embalirana v vrečah in
skladiščena v Blanci pri Sevnici,

Sklop 2:
– prevzem, prevoz do kraja odstranitve

ter odstranjevanje s sežigom v mesno-kostno
moko predelanih živalskih beljakovin, ki na-
staja v ocenjeni povprečni mesečni količini
700 ton s toplotno obdelavo živalskih odpad-
kov v kafileriji družbe KOTO, d.d., v Zalogu
pri Ljubljani,

Sklop 3:
– prevzem, prevoz do kraja odstranitve

ter odstranjevanje s sežigom v perno in v mo-
ko iz tkiv perutnine predelanih živalskih be-
ljakovin, ki nastaja v ocenjeni povprečni me-
sečni količini 240 ton s toplotno obdelavo
perutninskih odpadkov v kafileriji družbe Pe-
rutnina Ptuj d.d., v Ptuju,

Sklop 4:
– prevzem, prevoz do kraja odstranitve

ter odstranjevanje s sežigom v perno in v mo-
ko iz tkiv perutnine predelanih živalskih be-
ljakovin, ki nastaja v ocenjeni povprečni me-
sečni količini 80 ton s toplotno obdelavo pe-
rutninskih odpadkov v kafileriji družbe Pivka
perutninarstvo, d.d., v Pivki.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje
storitev enega ali več sklopov.

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

ponudbe v variantah niso dopustne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek izvedbe
storitev bo s sklenitvijo pogodb s ponudniki
predvidoma v prvi polovici aprila 2001. Sto-
ritve se bodo izvajale predvidoma za Sklop
1 do 31. junija 2001 in za Sklop 2, Sklop 3
in Sklop 4 do 31. decembra 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dokumentacijo in dodatne informacije za-
htevajo v tajništvu državnega sekretarja za
okolje telefon 47-87-310, telefaks
47-87-425, Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.

Skrajni rok, do katerega ponudniki še lah-
ko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z raz-
pisno dokumentacijo po pošti ali telefaksu
je 21. 3. 2001.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: skrajni rok za dvig
razpisne dokumentacije je identičen datumu
za predložitev ponudb.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko predlo-
žijo svoje ponudbe najkasneje do 26. 3.
2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Ministrstva za okolje in
prostor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstro-
pje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ponedeljek 26. 3. 2001 ob 10. uri v

veliki sejni sobi Ministrstva za okolje in pro-
stor, Dunajska 48, Ljubljana, 2. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe.

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): v primeru, da
bi skupina ponudnikov predložila skupno po-
nudbo, morajo skupni ponudbi predložiti po-
godbo o skupni izvedbi naročila, v kateri bo-
do urejena in določena njihova medsebojna
razmerja glede izvajanja storitve, ki je pred-
met tega javnega razpisa.

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

1/1. – opis transporta v moko predela-
nih živalskih beljakovin do kraja odstranje-
vanja vključno z opisom varnostnih ukrepov
proti prašenju pri nakladanju in razkladanju
moke,

1/2. – pogostost prevzema moke v kafi-
lerijah z oceno primernosti predlagane po-
gostosti prevzema glede na skladiščne ka-
pacitete, ki so v obratu posamezne kafileri-
je na razpolago,

1/3. – kraj odstranjevanja ter opis napra-
ve, v kateri se bo izvedel sežig moke,

1/4 – če gre za sežig na ozemlju R Slo-
venije, podati tudi podatke o pogojih seži-
ganja v sežigalnici odpadkov oziroma upo-
rabe moke kot dodatnega goriva v kurilni na-
pravi ali v industrijski peči v obsegu in na-
čin, kot je določen s pravilnikom o ravnanju
z odpadki (Uradni list št. 84/98), zlasti pa:

1. nazivno kapaciteto sežigalnice oziro-
ma nazivno toplotno moč kurilne naprave ali
industrijske peči,

2. hitrost doziranja moke pri sežigu,
3. opis pričakovanih vplivov na emisije

snovi v zrak,
4. opis začasnega skladiščenja moke

pred sežigom,
5. opis ravnanja z ostanki sežiga,
6. opis testnega preizkusa sežiga, s ka-

terim bo izkazal skladnost sežiga moke s
predpisi na področju emisije snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja,

7. predložiti dokazila, da naprava, v ka-
teri se bo sežigala moka, kot vir onesnaže-
vanja čezmerno ne obremenjuje okolja,

1/5 – dokazilo o lastništvu naprave, v ka-
teri se bo moka sežigala, ali pogodbo oziro-
ma predpogodbo, iz katere je razvidno, da
ima zagotovljene kapacitete za sežig moke
v količini iz ponudbe.

Podatki naj bodo navedeni po posamez-
nih točkah, dokazila naj bodo podana kot pri-
loga k točki, v kateri so zahtevana. V primeru
nenavedbe in nepredložitve zahtevanih podat-
kov in dokazil, bo ponudba izločena.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna še 90 dni po oddaji ponudbe. Predvi-
devamo, da bo odločitev o sprejemu ponud-
be sprejeta konec meseca marca.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila,
na podlagi katerih bo izbran najugodnejši po-
nudnik so:

1. ponudbena cena za odstranjevanje
moke – 70 točk,

2. ponudbena cena za prevzem in tran-
sport moke – 10 točk,

3. pogostost prevzemanja moke – 10
točk,

4. čas in količina prvega prevzema mo-
ke – 10 točk,

5. ponudba za vse sklope (celovitost) –
8 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 2/01 Ob-44381
1. Naročnik: Javno podjetje Snaga

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Povšetova 6, 1000

Ljubljana, telefaks 477-97-13, telefon
477-96-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: sanacija črnih
odlagališč – odstranitev odpadnega ma-
teriala iz črnih odlagališč na območju
Mestne občine Ljubljana in prevoz odpa-
dnega materiala na odlagališče komu-
nalnih odpadkov Barje v Ljubljani.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse
skupaj.

5. Kraj izvedbe: Območje Mestne obči-
ne Ljubljana.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: leto 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podje-
tje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljublja-
na, kontaktna oseba Olga Okorn, soba šte-
vilka 114, telefon 477-96-28.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija se lahko prevzame med 8. in 12. uro,
oziroma po predhodni najavi kontaktni ose-
bi. Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in davčno številko.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani ponu-
dnik plača z virmanom na žiro račun naroč-
nika pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom JR S2/01.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-

nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. 4. 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 sana-
cijo črnih odlagališč – JR S2/01” Ovitek po-
nudbe mora biti zaprt tako, da se na odpira-
nju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil
odpiran.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja Marjeta Bambič, soba števil-
ka 118, I. nadstropje, telefon 477-96-20,
faks 477-97-13.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 3. 4.
2001 ob 9. uri v sejni sobi številka 200, II.
nadstropje, na naslovu Javno podjetje Sna-
ga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Na
odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo
predstavniki ponudnikov s pisnim pooblasti-
lom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki
so svoja pooblastila komisiji oddali pred od-
piranjem.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik
mora poleg ponudbe priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nudbene vrednosti na priloženem obrazcu
kot varščino, da bo v primeru, da bo izbran
kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega
razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se
bo moral v roku 8 dni po prejemu obvestila
o izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
obvestila o izbiri podpisati, sicer se bo šte-
lo, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa
bo vnovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izved-
bo posla, ostalim ponudnikom pa bo naroč-
nik vrnil bančno garancijo za resnost ponud-
be skupaj z obvestilom o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po po-
godbi.

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ki je do-
ločen za javno odpiranje ponudb. O izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika bo naročnik z ob-

vestilom obvestil vse ponudnike v roku 15
dni po javnem odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena –
50 točk, plačilni pogoji – 20 točk, referen-
ce – 10 točk, popust pri količinah nad 500
m3 – 10 točk.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji
sme ponudnik zahtevati osebno ali telefon-
sko pri kontaktni osebi Ivan Erklavec, tel.
477-97-11, odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudni-
ki ne bo. Skrajni rok, do katerega lahko po-
nudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom
je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. Od-
govori pomembni za vse kandidate, bodo
poslani na naslove vseh kandidatov, ki bo-
do prevzeli razpisno dokumentacijo.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Ob-44458
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto

storitve po prilogi 1A oziroma 1B zakona o
javnih naročilih: čiščenje upravnih prosto-
rov v objektih Mestne občine Ljubljana.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: razpis
je razdeljen na 6 sklopov, ki so razvidni v
razpisni dokumentaciji.

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

končanja ali čas izvedbe: 1. 5. 2001, po-
godba bo sklenjena za dobo 2 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Mestna občina Ljub-
ljana, Oddelek za finance, Služba za javna
naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, tel.
306-24-04, faks 306-24-07.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo od 5. 3. 2001 da-
lje, od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ŽR 50100-630-810108,
sklic 00-121-14000, znesek 15.000 SIT.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 4. 2001, do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ljubljana, Odde-
lek za finance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 104/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2001, ob 10. uri v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Oddelek za finance, Slu-
žba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljub-
ljana, soba 104/I.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2%,

– izjava banke, da bo dala bančno garan-
cijo za solidno izvedbo storitev v višini 3%.
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12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih v razpisni dokumentaciji: v razpisni
dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: /

17. Merila za ocenitev ponudb v razpisni
dokumentaciji: /

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu v razpisni dokumentaciji: /

19. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 2. 2001.

Mestna občina Ljubljana

Št. 0512/3-308/14-01 Ob-44460
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona
o javnih naročilih: preventivno vzdrževa-
nje in servisiranje naprav za neprekinje-
no napajanje, ki so izven garancijskega
roka, ki zajema preventivne preglede
naprav ter odprave napak oziroma okvar
in zamenjave baterij in drugih dotraja-
nih delov, v odzivnem času na poziv na-
ročnika.

Sklic na vrsto storitve po prilogi 1A Za-
kona o javnih naročilih:

1. storitve vzdrževanja in popravila.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napaja-
nje proizvajalca IMV (Invertomatic Victron),
ki so izven garancijskega roka, 47 naprav
oziroma sistemov,

– sklop 2: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napaja-
nje proizvajalca Socomec Sicon, ki so izven
garancijskega roka, 17 naprav oziroma si-
stemov,

– sklop 3: preventivno vzdrževanje in
servisiranje naprav za neprekinjeno napaja-
nje drugih proizvajalcev, ki so izven garan-
cijskega roka, 41 naprav oziroma sistemov.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvajanje
storitve iz vseh treh sklopov v celoti (sklopi
1, 2 in 3), ali za izvajanje storitve posamez-

nega sklopa (sklop 1, 2 ali 3) v celoti.
Ponudnik se ne more prijaviti za izvajanje
posameznih storitev v okviru sklopa ali za
izvajanje storitev za posamezni tip naprave
iz sklopa.

5. Kraj izvedbe: lokacije posameznih or-
ganizacijskih enot Ministrstva za notranje za-
deve, Generalne policijske uprave in policij-
skih uprav, na območju celotne države, kjer
so naprave instalirane.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo osnovno
ponudbo. V primeru, da ponudnik ponudi
še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoš-
tevala. Upoštevana bo samo osnovna po-
nudba.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenil pogodbo
za obdobje 12 mesecev, z možnostjo poda-
ljšanja za enako obdobje, s sklenitvijo anek-
sa k pogodbi. Zaradi začasnega financira-
nja bo pogodba podpisana za celotno okvir-
no vrednost z odložnim pogojem, da se bo
le-ta v celoti izvedla, če bodo na voljo pred-
videna proračunska sredstva.

Predvideni datum začetka izvajanja stori-
tve je 1. 6. 2001 predvideni datum zaključ-
ka pa 31. 5. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Skupne službe, Sekci-
ja za tekoče vzdrževanje in upravljanje,
Cankarjeva ul. 4, 2. nadstropje, 1501 Ljub-
ljana.

Kontaktna oseba za dvig razpisne doku-
mentacije in za dodatne informacije: Miran
Robljek, tel. 01/472-46-71.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo morajo predložiti poo-
blastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni po-
datki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, kolikor
je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno raz-
viden točen naziv in naslov plačnika, zne-
sek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT, način
plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30801401.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 30. 3. 2001,
najkasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
30. 3. 2001 ob 10. uri, na naslovu: Visoka
policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,

Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komisi-
ji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od orientacijske vrednosti javnega naro-
čila, tj. v višini 907.200 SIT.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži sku-
pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opre-
deliti odgovornost posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponu-
dniki odgovarjajo naročniku neomejeno so-
lidarno.

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ponu-
dnik mora zagotoviti primerno število stro-
kovnega osebja, ki bo izvajalo razpisane sto-
ritve, ter na obrazcih iz razpisne dokumen-
tacije podati podatke o le-teh.

Ponudnik mora zagotoviti dosegljivost
strokovnih delavcev.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 20. 4. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: edino
merilo za ocenitev ponudb in izbiro najugo-
dnejše ponudbe je najnižja cena, ob izpol-
njevanju vseh zahtevanih pogojev iz razpi-
sne dokumentacije. Izbrana bo ponudba z
najnižjo ceno, tj. ponudba, ki bo v skupnem
seštevku po posameznih elementih cene
dosegla največje število točk, in sicer:

– skupna (letna) cena preventivnih pre-
gledov; največje možno število doseženih
točk 50,

– skupna cena storitev zamenjav najpo-
gosteje zamenjanih nadomestnih delov; naj-
večje možno število doseženih točk 40,

– skupna cena delovnih ur; največje
možno število doseženih točk 10.

Največje možno število doseženih točk
je 100.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 961-1/01 Ob-44465
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

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

1000 Ljubljana, faks 436-81-74, tel.
436-81-78.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. druge storitve,
in sicer: predmet javnega razpisa je izbor
izvajalcev za izvajanje psihološkega te-
stiranja učencev sedmih razredov
osnovnih šol s testom MFBT. Poleg testi-
ranja prevzame izvajalec tudi izvedbo vseh
pripravljalnih del (dogovarjanje s šolami,sve-
tovalnimi delavci) ter tudi računalniško ob-
delavo rezultatov. Naročilo bo opravljeno,
ko bo izvajalec ZRSZ posredoval diskete in
sezname z obdelanimi podatki.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki se lahko prijavijo za oddajo celot-
ne storitve.

5. Kraj izvedbe: testiranje se izvaja na
vseh osnovnih šolah v Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
možna je samo ponudba, ki popolnoma
ustreza postavljenim zahtevam.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek dela je april, dokončanje pa september
2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod RS za
zaposlovanje, Glinška 12,Ljubljana, Barba-
ra Gregorič, tel. 436-81-78,e-mail: barba-
ra.gregoric@ess.gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 5. 3. do
16. 3. 2001, v vložišču CS, ZRSZ, Glin-
ška 12, Ljubljana, vsak delovnik od 9. do
12. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 3. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZRSZ, Glinška ulica 12, Ljub-
ljana, vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: ZRSZ, Glinška ulica 12, Ljubljana,
mala sejna soba, ob 12.30.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z določili Zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije.

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 7. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. dejavnost izvajalca,
2. kadrovska zasedba,
3. reference,
4. finančna konstrukcija.
18. Morebitne druge informacije o na-

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

dnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 2. 2001.
Zavod Republike Slovenije

za zaposlovanje

Št. 3350-2/2001/6-0413 Ob-44472
1. Naročnik: Ministrstvo za promet.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1535 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava strokov-
no razvojne naloge z naslovom Regional-
na raven razvojnih možnosti prometne
infrastrukture v prostoru za plansko ob-
dobje 2000–2020 (1B, zap. št. 27 - dru-
ge storitve).

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

5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

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

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
promet, Urad za ceste, Langusova 4, Ljub-
ljana, tajništvo urada, dodatne informacije pi-
sno na isti naslov.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 15. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 4. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad
za ceste, Langusova 4, Ljubljana, tajništvo
urada.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 4. 2001 ob 9. uri sejna soba v V.
nadstropju na naslovu naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: niso za-
htevana.

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

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja, od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 7. 2001, naročnik
bo odločitev sprejel predvidoma do 31. 7.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, plačilni pogoji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Ministrstvo za promet

Ob-44495
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

Ljubljana, faks št. 01/433-04-43.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje javnih te-
lefonskih govorilnic.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: či-
ščenje se bo izvajalo na področju: PE Ljub-
ljana, PE Celje, PE Kranj, PE Nova Gorica,
PE Koper, PE Trbovlje, PE Novo mesto, PE
Murska Sobota. Ponudnik lahko posreduje
ponudbo za celotno naročilo ali za posame-
zen sklop (posamezno/e poslovno/e eno-
to/e).

5. Kraj izvedbe: PE Ljubljana, PE Celje,
PE Kranj, PE Nova Gorica, PE Koper, PE
Trbovlje, PE Novo mesto, PE Murska So-
bota.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riantne ponudbe ne bodo upoštevane.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: izvajalec se ob-
veže začeti z opravljanjem storitve po pod-
pisu pogodbe z dnem, ki mu bo pisno spo-
ročen s strani naročnika. Pogodba bo skle-
njena za obdobje enega leta od dneva pod-
pisa pogodbe in se po preteku 12 mesecev
avtomatično podaljša vsakokrat za nasled-
njih 12 mesecev, če jo nobena od strank ne
prekliče en mesec pred iztekom.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudnik lah-
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ko dvigne razpisno dokumentacijo v tajniš-
tvu Sektorja za nabavo in logistiko (tretje nad-
stropje poslovne zgradbe Telekom Sloveni-
je, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306).
Ob dvigu razpisne dokumentacije zaintere-
sirani ponudniki navedejo davčno in matič-
no številko ter telefonsko in telefaksno šte-
vilko kontaktne osebe ponudnika. Naročnik
bo ponudniku posredoval razpisno doku-
mentacijo po pošti, če ponudnik posreduje
tako zahtevo, skupaj z vsemi podatki, po fak-
su št. 01/433-04-43. Stroške pošiljanja pla-
ča ponudnik. Prav tako lahko ponudnik za-
hteva razpisno dokumentacijo po elektron-
ski pošti na naslov vodje javnega naročila:
joze.sorli@telekom.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovni dan med 8. in 14. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponud-
be prejeti najkasneje do 9. 4. 2001 do
vključno 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Telekom Slovenije d.d., Ciga-
letova 15, tajništvo Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, soba 306.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 4.
2001 ob 10. uri v prostorih naročnika v so-
bi 601 v 6. nadstropju poslovne zgradbe Te-
lekom Slovenije, d.d. na Cigaletovi 15, Ljub-
ljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: naroč-
nik kot garancijo za resnost ponudbe zahte-
va bančno garancijo v višini 400.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sov ni. Naročnik bo pogodbeno vrednost
plačal na podlagi izstavljenih računov v roku
90 dni od datuma opravljene storitve oziro-
ma izstavitve računov.

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

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

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

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 7. 2001, ponudniki pa bodo odloči-
tev o sprejemu ponudbe prejeli najkasneje
25. 5. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja

cena. Ponudba z najnižjo ceno bo ocenje-
na s 100 točkami. Ostale ponudbe bodo
ocenjene s po eno točko manj za vsak od-
stotek višje cene nad najnižjo (1% višja ce-
na, ena točka manj).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

Telekom Slovenije d.d., Ljubljana

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 402-04-1/01 Ob-44325
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Župan-

čičeva 3, faks 01/478-57-83.
3 (a) Vrsta in količina blaga: pisarniški

material.
(b) Kraj dobave: Ljubljana, Župančiče-

va 3.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

Okvirna vrednost naročila je 7,000.000
SIT bruto.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna celo leto.

Sposobnost se prizna za 3 leta, pogod-
ba za dobavo blaga bo sklenjena za vsako
leto posebej.

5 (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: dodatne informacije - RS, Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, tajništvo gene-
ralnega sekretarja.

Dvig razpisne dokumentacije je možen
osebno s pismenim pooblastilom, na pisno
zahtevo pa tudi po pošti, telefaksu ali elek-
tronski pošti.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamejo do poteka
roka za prejem prijav za sodelovanje v
razpisu.

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

6 (a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: prijave za sodelovanje v razpisu se spre-
jema do 20. 3. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je potrebno predložiti na
naslov naročnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: na-
ročnik ne bo zahteval bančne garancije.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi z mesečnim zbirnikom
30 dni po izstavitvi računa.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za prodajo pred-
meta javnega naročila. Ponudnik ne sme
biti v stečaju, imeti mora poravnane vse dav-
čne in druge z zakonom določene obvezno-
sti. Podrobnejše zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: kandidati bodo morali predložiti ponud-
be do 19. 4. 2001. Odločitev o sprejemu
pogodbe bo predvidoma 26. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: osnov-
no in edino merilo za izbor ponudbe je neto
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobi na na-
slovu naročnika pri Heleni Možgan, ali na
tel. 01/478-54-30, e-mail: Helena.Moz-
gan@gov.si.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 2. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 264/01 Ob-44339
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Zavod za obvezne

rezerve nafte in njenih derivatov, Dunajska
106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80,
faks 01/534-66-75.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. 50.000 ton neosvinčenega motor-

nega bencina super 95 (SIST EN 228),
2. 48.000 ton kurilnega olja – ekstra

lahko (SIST 1011),
3. 32.000 ton dieselskega goriva

(SIST EN 590).
(b) Kraj dobave: lokacije na območju Re-

publike Slovenije in lokacije v državah, s ka-
terimi Republika Slovenija je oziroma bo
sklenila meddržavni sporazum o skladišče-
nju nafte in njenih derviatov Zavoda za ob-
vezne rezerve nafte in njenih derivatov na
ozemlju omenjenih držav.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, za več sklopov ali za vse skupaj:
blago se bo nabavljalo sukcesivno v skladu
s terminskim planom in finančnimi zmož-
nostmi zavoda.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: omenjena ko-
ličina blaga bo nabavljena do 31. 12. 2001 v
skladu z možnostjo zagotovitve skladiščnega
prostora in finančnimi zmožnostmi zavoda.
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5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Sektor za obliko-
vanje obveznih rezerv, Metod Podkrižnik, vo-
dja sektorja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame v tajništvu za-
voda, Dunajska 106/VII, Ljubljana od pone-
deljka 5. 3. 2001 do vključno petka 9. 3.
2001 od 10. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred dvigom razpisne do-
kumentacije mora kandidat predložiti potr-
dilo o plačilu 5.000 SIT za dvig razpisne
dokumentacije, na žiro račun zavoda
50101-603-000-0405900.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejemajo do srede 21. 3.
2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je potrebno predložiti na
naslov: Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v dru-
gi fazi omejenega postopka – bančna garan-
cija za resnost ponudbe, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
v primeru predplačila bančno garancijo za
vrnitev predplačila.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v drugi
fazi postopka skladno z ZJN/2000 in dru-
gimi veljavnimi predpisi.

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

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

11. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: blago se bo nabavljalo sukcesiv-
no v skaldu s terminskim planom in fi-
nančnimi zmožnostmi zavoda do konca le-
ta 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: zahteva za objavo predho-
dnega razpisa je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 5-6 z dne 26. 1. 2001,
Ob-42541.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo prve faze javnega
razpisa za oddajo naročila za blago po ome-
jenem postopku na podlagi 66. člena in
2. točke prvega odstavka 68. člena zako-
na o javnih naročilih je bila poslana dne
22. 2. 2001.

Zavod za obvezne rezerve nafte in
njenih derivatov

Št. 158/01 Ob-44374
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo

mesto.

2. Naslov naročnika: Splošna bolnišni-
ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, faks 07/332-10-95.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beni artikli:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso,
3. meso perutnine in kuncev ter perutnin-

ski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski

izdelki,
7. testenine, prepečenec in zmrznjeni žit-

no krompirjevi izdelki,
8. žita, moka in zdrobi ter žitni izdelki,
9. olja,
10. zelenjava sveža in naravno kisana,
11. zelenjava zmrznjena,
12. zelenjava in sadje konzervirano,
13. sadje domače,
14. agrumi, tropsko, lupinasto in suho

sadje,
15. splošno prehrambeno blago,
16. jajca.
Količine blaga po skupinah bodo razvi-

dne iz razpisne dokumentacije.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica No-

vo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudniki lahko dobijo priznano spo-
sobnost za eno skupino, za več skupin ali
za vse skupaj.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 5. 2001 do
1. 5. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolnišni-
ca Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, nabavna služba: Kočevar Ire-
na, tel. 07/39-16-132.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 3. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
52100-603-30372, pri APP Novo mesto,
sklic na št. 158/01, pred dvigom dokumen-
tacije.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 20. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na-
bavna služba. Ponudba mora biti označena
z: “Ne odpiraj – Ponudba”, s številko obja-
ve tega razpisa in z navedbo predmeta na-
ročila ter s popolnim naslovom ponudnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica ali akceptni nalog.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačil-
ni rok 60 dni.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): ponudniki morajo
nastopati samostojno.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega ŽR,

– da ponudnik nudi najmanj 45 dnevni
plačilni rok,

– da ponudnik zagotavlja zahtevane koli-
čine blaga,

– da ponudnik zagotavlja dostavo fco
skladišče naročnika, razloženo,

– da ima ponudnik ustrezne izkušnje s
področja predmeta javnega naročila,

– da ima ponudnik zagotovljeno kontro-
lo kakovosti.

11. Datum, ko bodo kandidati predvido-
ma morali predložiti ponudbe in predvide-
ni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
20. 4. 2001; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 25. 4. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: lahko se zahtevajo samo pisno,
nabavna služba Splošne bolnišnice Novo
mesto.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Splošna bolnišnica Novo mesto

Št. 619/2001 Ob-44377
1. Naročnik: Parkirišča, javno podjetje

d.o.o., Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Vodni-

kov trg 5, tel. 01/300-22-00, faks
434-35-64, e-mail: mojca.zugelj@parkiri-
sca-lj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
peščenih agregatov z utrjevanjem tere-
na.

(b) Kraj dobave: Parkirišča, javno podje-
tje, Ob cesti dveh cesarjev.

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: marec 2001
do december 2002.

5. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Parkirišča,
javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljub-
ljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo na sedežu podjetja
Vodnikov trg 5/I. nadstropje, Ljubljana, v
tajništvu vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 3.000 SIT, ki jih ponudni-
ki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 50101-601-24630

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 26. 3. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: /

8. Pogoji financiranja in plačila in/ ali
je sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik bo blago plačal v 30 dnevnem plačil-
nem roku.
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9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41.-43. členu ZJN-1:

– da bo predložil ponudbo ob povabilu –
II. faza,

– da zagotavlja razpisane količine in vr-
ste nasipnega materiala na podlagi sprot-
nih naročil, katerega kvaliteto bo določil
naročnik,

– da bo na zahtevo naročnika ažurno
dostavljal cenike, predračune in informacije
o posebnih ponudbah.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: naročnik bo kandidate, katerim je bila s
sklepom pravnomočno priznana sposobnost
pozval k predložitvi ponudbe v 8 dneh po
prejemu le-te.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 23. 2. 2001.

Parkirišča, javno podjetje, d.o.o.
Ljubljana

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Popravek
Ob-44504

V javnem razpisu za oddajo naročila za
priznanje sposobnosti za vrednotenje dr-
žavnega premoženja po omejenem postop-
ku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11
z dne 16. 2. 2001, Ob-43883 (stran 677)
se v 16. točki z naslovom Merila za oceni-
tev ponudb v 2. točki število točk, ki jih
ponudnik dobi doda in se tako pravilno
glasi:

2. v obdobju 1995–2000 izdelanih vsaj:
100 cenitvenih elaboratov za nepremič-

nine
ali
500 cenitvenih elaboratov za prevozna

sredstva
ali
500 cenitvenih elaboratov za opremo po-

slovnih prostorov in stanovanj – 10 točk.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 1 Ob-44329
1. Naročnik: Pohorje, p.o.
2. Naslov naročnika: Slovenska vas 14,

8233 Mirna.
3. Datum izbire: 16. 2. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: A) stroj za peskanje toplotno obde-
lanih odkovkov, 1 kos; B) tračna žaga za
razrez Al palic, 1 kos, Mirna.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik ni prejel po dve pra-
vilni ponudbi za vsak predmet javnega raz-
pisa.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
A) 4,
B) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
A) 19,000.000 SIT, 15,286.323,50 SIT,
B) 35,866.600 SIT, 23,295.736 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 113 z dne 8. 12. 2000.
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 23. 2. 2001.
Pohorje, p.o., Mirna

Št. 11/1 Ob-44336
1. Naročnik: Dom starejših občanov

Ljubljana - Šiška.
2. Naslov naročnika: Kunaverjeva 15,

1117 Ljubljana, faks 01/507-50-79.
3. Datum izbire: 18. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: omejeni razpis – najnižja po-
nujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,
2255 Vitomarci,

– Lah Kristan, Mladinska ul. 19, 2314
Zg. Polskava,

– Litijska mesarija, d.d., Slatina 1, 1275
Šmartno,

– Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana,

– Agroind Vipava, Vipava, d.d., Vinarska
c. 5, 5271 Vipava,

– Brumec–Ručigaj, d.o.o., Loka, Teste-
nova 55, 1234 Mengeš,

– Jurmes, d.d., Ul. Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur,

– Podravka, d.o.o., Tivolska 50, 1000
Ljubljana,

– D. Bulc & Co. d.n.o., Kolodvorska 16,
1000 Ljubljana,

– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljub-
ljana–Črnuče,

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana,

– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče,

– Oljarica, d.d., Britof 27, 4000 Kranj,
– Osem, d.o.o., Sp. Slivnica 107, 1290

Grosuplje,
– Pomurka trgovina, d.o.o., Panonska

11, 9000 Murska Sobota,
– Fructal živilska industrija, d.d., Tovar-

niška 7, 5270 Ajdovščina,
– Pivka perutninarstvo, d.d., Neverke 30,

6256 Košana,
– pekarna Blatnik, d.o.o., Predstruge

69, 1312 Videm–Dobrepolje,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,

3000 Celje,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na okroglo 3,

4202 Naklo,
– Žito prehrambena industrija, d.d.,

Šmartinska 154, 1529 Ljubljana,
– Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, 2250 ptuj,
– Mercator d.d., Dunajska 107, 1000

Ljubljana,
– Gostilna in mesarija Kavčič Marjan,

s.p., Drenov grič 9, 1360 Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 25.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št.
118-119 z dne 22. 12. 2000.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 2. 2001.

Dom starejših občanov
Ljubljana - Šiška

Ob-44492
1. Naročnik: Javni vrtec Ravne na Koro-

škem.
2. Naslov naročnika: Čečovje 7/a, Rav-

ne na Koroškem.
3. Datum izbire: 25. 1. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
a) mleko in mlečni izdelki,
b) ribe,
c) meso in mesni izdelki,
d) sveža zelenjava in sadje,
e) konzervirana zelenjava in sadje,
f) sokovi,
g) kruh in pekovsko pecivo,
h) žita in testenine,
i) ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Ravne na Koroškem.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je pri ocenjevanju
in izboru uporabil merila; ponudbena cena
in reference ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:
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a) mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Ce-
leia, Mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., Arja vas,

b) ribe – Mlekarna Celeia, Mlekarstvo in
sirarstvo, d.o.o., Arja vas,

c) meso in mesni izdelki – Mesarija Leč-
nik, Ravne na Koroškem,

d) sveža zelenjava in sadje – ERA, d.d.,
Velenje,

e) konzervirana zelenjava in sadje – ERA,
d.d., Velenje,

f) sokovi – ERA, d.d., Velenje,
g) kruh in pekovsko pecivo – Koroške

pekarne, d.d., Dravograd,
h) žita in testenine – Koroška trgovina,

d.o.o., Radje ob Dravi,
i) ostalo prehrambneo blago – Koroška

trgovina, d.d., Radlje ob Dravi.
7. Pogodbena vrednost: po skupinah je

različna, in sicer:
a) mleko in mlečni izdelki – od

682.280,92 SIT do 1,133.294 SIT,
b) ribe – od 91.417 SIT do 111.744 SIT,
c) meso in mesni izdelki – od

1,961.485,60 SIT do 2,262.768 SIT,
d) sveža zelenjava in sadje – od

818.994,24 SIT do 1,313.362 SIT,
e) konzervirana zelenjava in sadje – od

294.653,71 SIT do 353.276 SIT,
f) sokovi – od 145.114,56 SIT do

202.612,80 SIT,
g) kruh in pekovsko pecivo – od

474.651,16 SIT do 845.967 SIT,
h) žita in testenine – od 219.627,18 SIT

do 372.915 SIT,
i) ostalo prehrambeno blago – od

561.471,87 SIT do 797.490 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po skupinah je različna, in sicer od
91.417 SIT do 2,262.768 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 26. 2. 2001.

Javni vrtec Ravne na Koroškem

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 48/01 Ob-44308
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj, tel. 02/778-59-21, faks 02/771-78-31.
3. Datum izbire: 26. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja hale za strojno
opremo za stiskanje in baliranje odpad-
kov v Mestni občini Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 50% (maksimalno
50 točk),

– rok dokončanja del: 30% (maksimalno
30 točk),

– reference ponudnika: 10% (maksimal-
no 10 točk),

– garancijski rok: 5% (maksimalno 5
točk),

– ugodnejši plačilni pogoji: 5% (maksi-
malno 5 točk).

Najugodnejša je bila ponudba, ki je po
zgoraj navedenih merilih prejela največje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Gradis, Gradbeno podje-
tje Gradnje Ptuj, d.d., Ormoška cesta 22,
2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 45,090.746
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 22,490.369,49 SIT
(brez DDV).

9. Število prejetih ponudb: 8 prejetih po-
nudb, od tega so bile 4 pravilne.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 52,272.809,89 SIT (z vključenim DDV)
in 45,090.746 SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 2. 2001.

Mestna občina Ptuj

Št. 46/00 Ob-44446
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, javno po-

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

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

3. Datum izbire: 14. 2. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba elektro in stroj-
nih instalacij za potrebe DCV v stari me-
stni elektrarni v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– skupna ponudbena vrednost (80% de-
lež),

– plačilni pogoji (5% delež),
– reference ponudnika, oziroma njego-

vega podizvajalca izvedbe elektro in strojnih
instalacij (12% delež)

– certifikat kakovosti ISO razreda 9000
(3% delež).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška
c. 1, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 81,213.628,40
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 21,910.951 SIT
(brez DDV).

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

be: 99,951.561 SIT (brez DDV),
81,213.628,40 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 2. 2001.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana d.d.

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Ob-44304
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. Datum izbire: 4. 12. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje

požarno alarmnih naprav.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: izbrani ponudnik je dobavi-
telj sistema in tako v skladu z drugo točko
prvega odstavka 20. člena edini, ki zaradi
objektivnih razlogov, ki so povezani z varo-
vanjem izključnih pravic, lahko izpolni na-
ročilo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: G7, družba za varovanje,
d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin.

7. Pogodbena vrednost: 150.000 SIT
mesečno.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni.

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

be: 150.000 SIT mesečno.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: ne.
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa: ne.
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 19. 2. 2001.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 3949 Ob-44353
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško,

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nuklearna elektrar-

na Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija, tel. 00386/7/4802-436, faks
00386/7/4921-528.

3. Datum izbire: 29. 1. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve re-

vizije in/ali remonta na generatorjih in
VN motorjih v času remonta 2001 v NEK.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: merila so enaka kot so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.
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Izbrani dobavitelj je dosegel največje števi-
lo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Končar – Generatori i mo-
tori, d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Za-
greb, Hrvaška.

7. Pogodbena vrednost: 89.682 EUR
(18,995.885 SIT).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 8.960 EUR
(1,897.851 SIT).

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

be: 19,935.000 SIT, 18,995.885 SIT
(89.682 EUR).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 22. 2. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Javni razpisi

Popravek
Št. 35204-2/01 Ob-44494

V javnem razpisu za podelitev koncesije za
graditev, distribucijo zemeljskega plina, uprav-
ljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture v
Občini Bled objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 9 z dne 9. 2. 2001, Ob-43601 se 8. in
9. točka popravita in se pravilno glasita:

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno pre-
dložiti ponudbe: najkasneje do srede, 4. 4.
2001 do 12. ure, v tajništvu Občine Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled. Ponudbe je
potrebno predložiti v zaprtih ovojnicah z ozna-
ko Javni razpis – koncesija.

9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: v
sredo, 4. 4. 2001, ob 13. uri v sejni sobi
Občine Bled, Cesta svobode 13.

Občina Bled

Št. 2655-256/00 Ob-44496
Na podlagi 10. in 63. člena zakona o pre-

vozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94,
18/95, 54/96, 48/98, 7/99 – odl. US,
65/99 in 36/00) Ministrstvo za promet in zve-
ze objavlja

popravek
razpisa potreb po prevozih na linijah

primestnega, medkrajevnega in
mednarodnega avtobusnega prometa

V razpisu potreb po prevozih na linijah pri-
mestnega, medkrajevnega in mednarodnega
avtobusnega prometa (Ur. l. RS, št.
120-124/00) se besedilo petega stavka v pet-
em odstavku nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi: “Vozni redi morajo biti izdelani in se
usklajujejo ter registrirajo na podlagi določil
pravilnika o avtobusnih voznih redih (Ur. l. RS,
št. 29/00 in 37/00) in daljinarja s časi vožnje
relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih
voznih redov v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 22/00 in 15/01).”

Ministrstvo za promet

Ob-44265
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega

sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Komisijo Evropske skupnosti o uresničevanju
ukrepov o finančni, tehnični in drugih oblikah
sodelovanja (Uradni list RS, št. 56/93), v zve-
zi z 2a. točko 2. člena Zakona o javnih naroči-
lih (Uradni list RS, št. 39/00) ter 117. in
118. člena Pravil in postopkov Evropske unije
za izvedbo javnih razpisov, objavljata Geodet-
ska uprava Republike Slovenije (Ministrstvo za
okolje in prostor) in Vrhovno sodišče Republi-
ke Slovenije

javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za nakup

računalniške opreme
Nakup opreme financira Evropska sku-

pnost iz sredstev Phare, v okviru Nacionalne-
ga programa za Slovenijo 1999, projekt št.
SL-9905.02, “Modernisation of Real Estate
Records Management”.

Na razpis se lahko enakopravno prijavijo
vse fizične in pravne osebe iz držav članic
Evropske unije ali iz dežel, deležnih pomoči
programa Phare v Centralni in Vzhodni Evropi,
ki dobavljajo blago z izvorom iz teh držav.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava računalniške

opreme v treh sklopih:
– v sklopu 1 za Geodetsko upravo Repu-

blike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljub-
ljana, ki je namenjena posodobitvi računalni-
ške opreme Zemljiškega katastra,

– v sklopih 2 in 3 za Vrhovno sodišče Re-
publike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, Ljublja-
na, ki je namenjena informatizirani Zemljiški
knjigi.

Nabava in instalacija opreme obsega:
sklop 1: računalniška oprema za Geodet-

sko upravo Republike Slovenije: PC računal-
niki, delovne postaje, strežniki, tiskalniki;

sklop 2: računalniška oprema za Vrhovno
sodišče Republike Slovenije: PC računalniki
in tiskalniki;

sklop 3: računalniška oprema za Vrhovno
sodišče Republike Slovenije: razvojni strež-
nik, razvojna delovna postaja in produkcijska
strežnika.

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis v ce-
loti ali za posamezne sklope. Ponudbe za ne-
popoln sklop ne bodo upoštevane. Ponudba
mora popolnoma ustrezati opisu v tehničnih
specifikacijah.

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od
dneva, določenega za oddajo ponudb.

Naročnik si, na podlagi ponujenih cen po
enoti, pridržuje pravico spremembe obsega
razpisanega blaga za 20% več ali manj od
količin, ki so predvidene v razpisni dokumen-
taciji.

Opremo za vse sklope je potrebno dobavi-
ti v roku 60 dni po podpisu pogodbe na različ-
ne lokacije po Sloveniji, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.

2. Postopek in pogoji za sklepanje po-
godbe

Dobavitelj bo izbran po postopku, ki ga
predpisuje Priročnik za decentralizirani imple-
mentacijski sistem (DIS Manual, Evropska ko-
misija, september 1997). Pogoji pogodbe bo-
do ustrezali Splošnim pogojem za pogodbe
za dobave blaga. Naročnik ni obvezan sprejeti
niti najcenejše niti katerekoli od ponudb ali
oddati naročilo.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudba mora biti pripravljena v angleškem

jeziku in mora ustrezati naslednjim dokumen-
tom:

1. navodilom ponudnikom za pogodbe za
dobave blaga;

2. posebnim razpisnim pogojem za pogod-
be za dobave blaga;

3. tehničnim specifikacijam;
4. obrazcu ponudbenega predračuna;
5. splošnim pravilom za ponudnike in skle-

nitev pogodbe za dobave blaga.
(Splošni pogoji za pogodbe za dobave bla-

ga, ki se financirajo s sredstvi sklada Phare –
skupaj z osnutkom pogodbe so priloženi le v
informacijo.)

Našteti dokumenti sestavljajo popolno raz-
pisno dokumentacijo, ki jo je na osnovi pisne
zahteve mogoče brezplačno dobiti na nasled-
njih naslovih:

– Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slo-
venija, faks +386 1 478 48 34, tel. +386 1
478 48 06, kontaktna oseba: Mateja Omejc,

– Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko, Tavčarjeva ulica 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, faks + 386 1 434
1171, tel. + 386 1 434 1150, kontaktna
oseba: Maša Blaznik,

– Delegacija Evropske komisije v RS, Trg
Republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +
386 1 425 1303, faks + 386 1 425 2085

– in v informacijskih pisarnah Evropske ko-
misije v vseh 15 državah EU.

Pisne zahteve zainteresiranih ponudnikov
za razpisno dokumentacijo morajo prispeti pri-
poročeno na zgoraj omenjene naslove najka-
sneje 4 tedne od dneva objave tega obvestila.

4. Informativni sestanek
Za ponudnike bo organiziran informativni

sestanek dne 23. marca 2001 ob 12. uri po
lokalnem času na naslovu: Geodetska uprava
Republike Slovenije (sejna soba), Zemljemer-
ska 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.

5. Predložitev ponudb
Ponudbe v zaprti ovojnici morajo biti do-

stavljene najkasneje do 17. aprila 2001 do
13. ure po lokalnem času na naslov: Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, pisarna P21
(z oznako Phare), Zemljemerska 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.

Na ovojnici mora biti jasno označeno: “In-
vitation to tender No. 1 for the supply of
computer equipment for the project Moder-
nisation of Real Estate Records Manage-
ment, SL9905.02” – “Not to be opened be-
fore the tender opening session” in “Ne odpi-
raj pred uradnim odpiranjem ponudb” – “Lot
No...”.

Odpiranje ponudb bo javno, dne 17. aprila
2001 ob 14. uri po lokalnem času na Geodet-
ski upravi Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, Slovenija. Odpiranja po-
nudb se lahko udeleži le en predstavnik ponu-
dnika s pisnim pooblastilom.

Geodetska uprava Republike Slovenije
(Ministrstvo za okolje in prostor)

in
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Ob-44266
Following the Decree on ratification of the

Framework Agreement between the
Government of the Republic of Slovenia and
the European Community Commission on
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Implementation of Measures related to
Financial, Technical and other Forms of
Co-operation (OG RS 56/93 and referring to
Law on Public Procurement, section 2a, of
Article 2 (OG RS 39/00) and to Rules and
Regulations for procurement of public tenders,
Articles 117 and 118, the Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slovenia
(Ministry of Environment and Spatial Planning)
and the Supreme Court of the Republic of
Slovenia issue

Invitation to Tender
for the Supply of Computer Equipment

for Modernisation of Real Estate
Records Management

Supply of equipment is financed by the
European Commission from Phare funds in
the framework of the National Programme for
Slovenia 1999, project Modernisation of Real
Estate Records Management, No.
SL-9905.02.

Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons of the Member
States of the European Union or of the Phare
programme beneficiary countries from Central
and Eastern Europe, who offer to supply
goods originating from those countries.

1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for the

selection of supplier(s) for computer
equipment in 3 Lots:

– Lot 1: for the Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, for
modernisation of computer system for Land
Cadaster,

– Lots 2 and 3: for the Supreme Court of
the Republic of Slovenia, Tavčarjeva ulica 9,
Ljubljana, for computerised Land Registry.

The following equipment must be delivered
and installed for:

– Lot 1: Computer equipment for the
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia: PCs, printers, servers,
work stations;

– Lot 2: Computer equipment for the
Supreme Court of the Republic of Slovenia:
PCs and printers;

– Lot 3: Computer equipment for the
Supreme Court of the Republic of Slovenia:
development server, development work
station, production servers.

Any Tenderer may tender for one, two or
for all lots. Tenders for part-lots will not be
considered. The supplies tendered must fully
conform with the descriptions set out in the
Technical Specifications.

The Tenderer is bound by his offer for a
period of 90 days as from the final date for
submission of tenders.

The Contracting Authority reserves the right
to purchase, based on the unit price tendered,
20% units less or more than the quantities of
goods indicated in the Tender Dossier.

The supplies for all Lots must be delivered
within 60 days after signing the Contract to
different locations in the Republic of Slovenia
as defined in the Tender Dossier.

2. Procedure and Conditions of Contract
The supplier will be selected following the

procedure prescribed by Decentralised
Implementation System Manual (DIS Manual,
European Commission, September 1997).
The conditions of Contract will comply with

the General Conditions for Supply contracts.
The Contracting Authority is not bound either
to accept the lowest or any offer or to award
any Contract.

3. Tender Dossier
The offer must be in English and must

conform with the following documents:
Instructions to Tenderers for Supply Contracts,
Special Tender Conditions for Supply
Contracts, Technical Specifications, Schedule
of Prices, General Regulations for Tenders
and the Award of Supply Contracts.

(General Conditions for Supply Contracts
financed from Phare Funds and, Contract
Form are attached for information only.)

These documents constitute the complete
tender dossier and may be obtained free of
charge by written request at the following
addresses:

– The Surveying and Mapping Authority of
the Republic of Slovenia, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenia, fax +386 1 478
48 34, tel. +386 1 478 48 06, contact
person: Mrs. Mateja Omejc,

– The Supreme Court of the Republic of
Slovenia, Center IT, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, Slovenia, fax + 386 1 434 1171,
tel. + 3861 434 1150, contact person: Mrs.
Maša Blaznik,

– Delegation of the European Comission
in Republic of Slovenia, Trg republike 3, 1000
Ljubljana, Slovenia, tel. + 386 1 425 1303,
fax + 386 1 425 2085,

– and in Information Offices of European
Commission in 15 member states.

Written requests for Tender Dossier should
be received by registered mail at the above
mentioned addresses at the latest 4 weeks
after the publication of this announcement in
the Official Gazette.

4. Clarification Meeting
A clarification meeting for all lots will be

held on 23rd March 2001 at 12.00 a.m. local
time at the following address: The Surveying
and Mapping Authority of the Republic of
Slovenia (Conference room), Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenia.

5. Submission of tenders
Tenders in sealed envelope must be

submitted, at the latest, on 17th April 2001 at
1:00 p.m. local time, at: The Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slovenia,
Room P21 (with marking Phare),
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
Slovenia.

The envelope has to be clearly marked:
“Invitation to tender No. 1 for the Supply of
Computer Equipment for the project
Modernisation of Real Estate Records
Management, SL9905.02” – “Not to be
opened before the opening session” and “ne
odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb” –
“Lot No. ....”.

The tenders will be opened in public session
on 17th April 2001 at 2:00 p.m. local time at
the same address. Only one Tenderer´s
representative, submitting the power of
attorney, may attend the opening session.

The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia

(The Ministry of Environment and
Spatial Planning)

and
The Supreme Court of the

Republic of Slovenia

Ob-44331
Socialna zbornica Slovenije na podlagi

javnega pooblastila iz 3. točke 77. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
54/92 in 42/94 - odl. US, Ur. l. RS, št.
41/1. 6. 1999) ter 6. člena Pravilnika o izo-
braževanju in strokovnem usposabljanju stro-
kovnih delavcev in sodelavcev na področju
socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 57/94), skla-
dno z ugotovljenimi potrebami za področje
socialnega varstva objavlja

javni razpis
za izbor, potrditev in sofinanciranje

najustreznejših programov
izpopolnjevanja in usposabljanja na
področju socialnega varstva za leto

2001
I. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije,

Zemljemerska 12/IX p.p. 2004, 1104 Ljub-
ljana.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi izpopolnjeva-

nja in usposabljanja za strokovne delavce in
strokovne sodelavce na področju socialnega
varstva v letu 2001:

1. Programi s prioritetnimi vsebinami za
neposredno delo v organizacijah na področju
socialnega varstva:

a) metode in tehnike pri svetovanju: delo
s skupino, delo s posameznikom, delo v ti-
mu; krepitev moči uporabnikov (mediacija,
zagovorništvo, senzitivni trening, trening aser-
tivnosti),

b) socialnovarstvene storitve: pomoč dru-
žini za dom, osebna pomoč, socialna preven-
tiva, prva socialna pomoč, pomoč na domu,

c) raznoliki pristopi pri delu z ranljivimi sku-
pinami: družina, starejše osebe, mladostniki,
otroci, osebe s prizadetostmi,

d) z zakonom predpisani postopki: dodeli-
tev otrok, vzgojni ukrep za mladostnike, skr-
bništvo, ločitveni postopek, rejništvo, razvr-
ščanje otrok s telesno in duševno prizade-
tostjo, socialnovarstvene dajatve,

e) socialno vključevanje oseb v neugodnih
življenjskih okoliščinah kot so: brezposelnost,
revščina, težave v duševnem zdravju, aids, zlo-
rabe otrok, nasilje, odvisnost od alkohola, od-
visnost od prepovedanih drog,

f) raznoliki pristopi za dopolnjujoče oblike
socialnega varstva: skupine za samopomoč,
dnevne bivalne enote, stanovanjske skupine,
krizni centri, materinski domovi in zatočišča,

g) management: vodenje, odločanje, orga-
niziranje; strateško planiranje; metode in te-
hnike zbiranja sredstev; metode za pospeši-
tev profesionalizacije nevladnih organizacij,

h) metode evalvacije: evalvacija, samoe-
valvacija.

2. Programi z drugimi vsebinami, aktualni-
mi za področje socialnega varstva.

Glede na namen prijave na razpis so
lahko:

1. programi s prioritetnimi vsebinami:
A) izbrani, potrjeni in sofinancirani ter,
B) izbrani in potrjeni;
2. programi z drugimi vsebinami, aktualni-

mi za področje socialnega varstva
A) izbrani in potrjeni.
Potrjeni programi bodo objavljeni v Obve-

stilih zborničnega glasila in na spletnih stra-
neh zbornice, skupaj z navodili za prijavo ude-
ležencev v programe izpopolnjevanja in uspo-
sabljanja.
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III. Sofinanciranje programov in kotizacij
Višina sofinanciranja programov, ki bodo

izbrani in potrjeni v skupini 1 A, bo znana po
sprejemu proračuna RS za leto 2001 (postav-
ka 4077). Sofinanciranje programov bo izve-
deno v obliki subvencije kotizacij za udeležen-
ce, zaposlene na področju socialnega varstva.
Pri izračunu deleža sofinanciranja bo upošte-
vano: trajanje programa, število udeležencev
in predlagana vrednost programa s strani or-
ganizatorja.

IV. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo organizatorji

izobraževanja, ki:
– izvajajo program v Republiki Sloveniji,
– so registrirani za opravljanje izobraževal-

ne (M 80.3,80.4), raziskovalne (K 73.201) in
socialnovarstvene dejavnosti (N 85.3) oziroma
je opravljanje izobraževalne dejavnosti opre-
deljeno v njihovem veljavnem statutu,

– razpolagajo z ustreznimi prostori in opre-
mo za izvedbo izobraževalnih programov,

– imajo reference za organiziranje progra-
mov izpopolnjevnaja in usposabljanja na po-
dročju socialnega varstva,

– vključujejo izvajalce z ustreznim strokov-
nimi referencami.

V. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba naj vsebuje:
– podatke o ponudniku - organizatorju izo-

braževanja,
– dokazilo o registraciji* oziroma statut, če

gre za društva,
– predstavitev programov usposabljanja na

obrazcih SZS/U za leto 2001.
*Visokošolskim zavodom, ki so ustanovlje-

ni v skladu z zakonom o visokem šolstvu (Ur. l.
RS, št. 67/93), ni potrebno priložiti dokazil o
registraciji.

Prijavni obrazci s prilogami se bodo razli-
kovali po oznakah skupin za razpisane progra-
me pod:

1. prioritetne vsebine:
– A - izbor, potrditev ter sofinanciranje
– B - izbor in potrditev;
2. druge vsebine:
– A - izbor in potrditev.
Programe, ki so bili izbrani in potrjeni v

obdobju od leta 1997 do vključno leta 1999,
prijavitelji prijavijo kot nove programe, ker sta
od njihove potrditve pretekli več kot dve leti.

VI. Merila za izbor in sofinanciranje pro-
gramov

Pri izboru in sofinanciranju programov bo-
do upoštevana:

a) splošna merila:
– upoštevanje razvojnih usmeritev Nacio-

nalnega programa socialnega varstva do leta
2005,

– usklajenost vsebine programa z vsebina-
mi razpisa,

– preizkušenost v praksi,
– inovativnost vsebin in pristopov,
– realnost finančnega ovrednotenja pro-

grama,
b) posebna merila:
– reference izvajalcev programov,
– število udeležencev,
– trajanje usposabljanja,
– zaključek usposabljanja (nastop, semi-

narska naloga, poročilo, analiza, načrt razi-
skave, raziskovalna naloga),

– rezultati samoevalvacije (za že izvedene
programe) ali predstavitev meril samoevalvaci-
je (za nove programe).

VII. Način oddaje ponudb
Ponudbe naj bodo oddane v zaprti kuverti

na naslov: Socialna zbornica Slovenije, p.p.
2004, 1104 Ljubljana, s pripisom v levem
zgornjem kotu na naslovni strani kuverte: ”Ne
odpiraj - javni razpis za izbor, potrditev in sofi-
nanciranje najustreznejših programov izpopol-
njevanja in usposabljanja na področju social-
nega varstva za leto 2001” in oznako skupine
programa, ki naj vsebuje:

– zaporedno številko razpisne skupine pro-
grama in črko glede na namen prijave progra-
ma (npr.1A,1B ali 2A) ter

– številko 1 za nove programe (npr.
1A/1,1B/1)

– številko 2 za že izbrane in potrjene pro-
grame v letu 2000 pri zbornici (npr.
1A/2,1B/2).

Na zadnji strani kuverte napišite naslov pri-
javitelja.

Vsak program naj bo predstavljen v pose-
bni kuverti (na prijavnih obrazcih in disketi).

Nepravilno opremljene ponudbe bodo v
postopku odpiranja izločene in vrnejene prija-
vitelju.

Rok za oddajo ponudb je 25 dni. Upošte-
vane bodo ponudbe, ki bodo prispele v tajniš-
tvo zbornice pravočasno, do petka, 30. 3.
2001 do 15. ure.

Informiranje o izpolnjevanju prijavnih obraz-
cev bo organizirano za prijavitelje programov v
sredo, 7. 3. 2001 ob 13. uri, v prostorih zbor-
nice, soba 8 - 6. nadstropje.

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega komplet

obrazcev za prijavo programov glede na razpi-
sani skupini programov (1A/1,2; 1B/1,2 ; 2
A/1,2). Interesenti lahko dobijo obrazce v taj-
ništvu Socialne zbornice Slovenije (izpis/di-
sketa), po e-pošti na osnovi pisnega zahtevka
(Tea.Smonker@soczbor-sl.si) ali na spletnih
straneh zbornice http://www.soczbor-sl.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite pri Urši Grošelj in Tei Smon-
ker na telefonskih številkah: 01/432-70-53,
433-60-30, 431-41-18.

IX. Odpiranje ponudb
Odpiranje prispelih ponudb bo v ponede-

ljek, 2. 4. 2001 v prostorih zbornice.
X. Rok za obvestilo
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni

v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Socialna zbornica Slovenije

Ob-44462
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev po-

slovanja Ekološko razvojnega sklada Republi-
ke Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
117/00) (v nadaljevanju: splošni pogoji) Eko-
loško razvojni sklad Republike Slovenije, javni
sklad, objavlja

javni razpis
za kreditiranje naložb v objekte in

naprave za izvajanje obveznih lokalnih
gospodarskih javnih služb varstva okolja

– 21LI01A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev: predmet razpisa so krediti Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, javne-
ga sklada (v nadaljevanju sklad), v skupnem
znesku 2,5 milijarde SIT, za naložbe v gradbe-
ne objekte, napeljave, oziroma nabavo opre-
me in/ali naprav za izvajanje naslednjih obvez-
nih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva

okolja (Zakon o varstvu okolja, Ur. l. RS, št.
32/93 in 1/96):

1. oskrbe s pitno vodo (šifra VOD),
2. čiščenja komunalnih odpadnih in pa-

davinskih voda (šifra ČIS),
3. odvajanja komunalnih odpadnih in

padavinskih voda (šifra KAN),
4. ravnanja s komunalnimi odpadki (ši-

fra ODP),
5. javne snage in čiščenja javnih povr-

šin (šifra JSP),
6. urejanja javnih poti, površin za pešce

in zelenih površin (šifra UJP),
7. pregledovanja, nadzorovanja in či-

ščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračni-
kov zaradi varstva zraka (šifra DIM).

Naložbe (oziroma faze naložb), za katere
bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo
biti pričete po 1. 10. 2000 in zaključene do
31. 12. 2002.

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Usposobljenost prosilca
Na razpis se lahko prijavijo občine ali izva-

jalci ustreznih gospodarskih javnih služb. Izva-
jalci gospodarskih javnih služb morajo biti or-
ganizirani v skladu z zakonom o gospodarskih
javnih službah. Na razpis se lahko prijavijo tisti
izvajalci gospodarskih javnih služb, ki so v svo-
ji poslovni banki razvrščeni v bonitetni razred
A, B ali C.

b) Splošni pogoji kreditiranja
Odobreni kredit lahko obsega največ 70%

od vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Na
razpis je mogoče prijaviti le naložbe oziroma
faze naložb, ki s strani sklada še niso bile
kreditirane.

Skupna zadolženost kreditojemalca pri
skladu ne sme presegati 1 milijarde SIT. Kre-
diti se odplačujejo v četrtletnih obrokih, z
odplačilno dobo v odvisnosti od dobe vrača-
nja investicijskih sredstev, v primeru konce-
sijske pogodbe pa tudi v odvisnosti od časa
trajanja koncesije. Odplačilna doba lahko
znaša največ 15 let z vključenim moratori-
jem. Moratorij na odplačilo glavnice lahko
znaša največ dve leti.

Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvi-
jo menic in enega ali več naslednjih zavaroval-
nih instrumentov:

– ustrezno zavarovanje s strani države;
– bančna garancija;
– drugo prvovrstno zavarovanje, oprede-

ljeno v Sklepu Banke Slovenije (v nadaljeva-
nju: sklep) o razvrstitvi aktivnih bilančnih in
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Ur. l.
RS, št. 32/99);

– poroštvo občine za izvajalce gospodar-
skih javnih služb ali

– za sklad sprejemljiva hipoteka na tržno
zanimivi nepremičnini, ki se praviloma ne upo-
rablja za namene družbenih dejavnosti oziro-
ma javne infrastrukture, v vsaj dvakratni vre-
dnosti kredita sklada, ki so mu prištete terja-
tve, ki so že vpisane v zemljiško knjigo ali

– zastava vrednostnih papirjev, ki po sklepu
iz tretje alinee tega odstavka niso opredeljeni
kot prvovrstno zavarovanje;

– druga, po posebnem predhodnem do-
govoru za sklad sprejemljiva zavarovanja, ki
nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dol-
žnikovih obveznosti.

V primeru, da je kreditojemalec izvajalec
gospodarske javne službe, mora v primeru za-
varovanja z instrumenti iz pete, šeste in sedme
alinee prejšnjega odstavka predhodno prido-
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biti tudi pozitivno bonitetno mnenje od poo-
blaščenega izvajalca za ugotavljanje bonitete
kreditojemalcev in njihovih investicijskih pro-
gramov ali poslovnih načrtov z ekonomskega
vidika (lista pooblaščenih ocenjevalcev je se-
stavni del razpisne dokumentacije).

Letna obrestna mera za kredite z dobo
odplačevanja do vključno 10 let je 1,9 odstot-
ka in za kredite z dobo odplačevanja nad 10
let 2,1 odstotka.

Za obračun revalorizacije se uporablja
temeljna obrestna mera (TOM), ki jo skladno
z zakonom o predpisani obrestni meri, za-
mudnih obrestih in temeljni obrestni meri
(Ur. l. RS, št. 45/95) predpisuje Banka Slo-
venije.

c) Prednostni kriteriji in merila za dodelje-
vanje kreditov

Prednost pri dodelitvi kredita imajo prosil-
ci, ki v postopku vrednotenja vlog skladno z
12. členom splošnih pogojev dosežejo višje
število točk.

Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev vr-
stnega reda prosilcev za pridobitev kredita so:

– pripravljenost projekta (največ 10 točk)
(delež sofinanciranja, stopnja pripravljeno-

sti za začetek del, delež lastnih virov);
– okoljski kriteriji (največ 30 točk)
(trajnostni razvoj, celovit pristop investitor-

ja k reševanju okoljske problematike, izpolnje-
vanje mednarodnih obveznosti, stopnja priori-
tete iz nacionalnega programa varstva okolja);

– ustreznost tehnoloških rešitev (največ 20
točk);

– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk)

(zavarovana območja – narodni, regionalni
in krajinski parki, narodni rezervati in naravni
spomeniki, okoljsko občutljivejša območja,
stopnja zmanjšanja obremenitve okolja).

Kriteriji so podrobneje razloženi v splošnih
pogojih in razpisni dokumentaciji.

d) Višina kredita
Do kredita so upravičeni prosilci, ki dose-

žejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu točk
se prišteje število 15. Dobljeno število pome-
ni delež (v%) kreditiranja upravičenih stroškov
naložbe. Delež kreditiranja naložbe ne more v
nobenem primeru preseči 70%.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebo-

vati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki o

prosilcu in naložbi (sestavni del razpisne do-
kumentacije) z dokazili, zahtevanimi v razpisni
dokumentaciji;

b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena
v razpisni dokumentaciji;

c) gradbeno dovoljenje, enotno dovoljenje
za gradnjo ali odločbo o dovolitvi priglašenih
del za kreditirano naložbo oziroma če gre za
naložbo, za katero takšno dovoljenje ni potre-
bno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o
skladnosti z okoljskimi predpisi;

d) projektno dokumentacijo in poročilo ozi-
roma strokovno oceno o vplivih naložbe na
okolje, skladno z opredelitvijo v razpisni doku-
mentaciji;

e) investicijsko dokumentacijo za obravna-
vano naložbo, izdelano v skladu z metodologi-
jo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Pred dodelitvijo kredita bodo morali prosil-
ci poravnati vse zapadle obveznosti do skla-
da, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa bo-
do morali upravičenci plačati stroške sklenitve

pogodbe skladno s tarifnim pravilnikom skla-
da ter predložiti sklep ustreznega organa o
najemu kredita in menice, v primeru, da je
kreditojemalec občina, pa še soglasje mi-
nistra, pristojnega za finance, k pogodbi o
zadolžitvi.

Pred prvim črpanjem sredstev bodo morali
predložiti še sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika in ustrezne zavarovalne instrumente.

4. Črpanje odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko upravičenec črpa

na podlagi sklenjene kreditne pogodbe, ki jo
sklene najkasneje 90 dni po prejemu sklepa o
odobritvi kredita. Črpanje kredita je dokumen-
tarno. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditoje-
malcem oziroma izvajalcem nakazovani po pre-
dložitvi mesečnih obračunov dotlej opravlje-
nih del.

5. Informiranje prosilcev
Dodatne informacije lahko prosilci pridobi-

jo na Ekološko razvojnem skladu Republike
Slovenije, j.s., Trg republike 3, 1000 Ljublja-
na, telefon 01/241-48-20, telefaks
01/241-48-60, E-pošta: lokalna.infrastruktu-
ra@ekosklad.si in na spletni strani
www.ekosklad.si.

6. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih sred-

stev oziroma najkasneje do 28. 12. 2001.
Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na
sklad v času od 2. 4. 2001 do zaključka raz-
pisa.

Prosilci se lahko dogovorijo za pošiljanje
razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak
delovni dan od 5. 3. 2001 dalje na Eko skla-
du, j.s., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20. Pred pošiljanjem razpisne
dokumentacije morajo prosilci posredovati
dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini
15.000 SIT ter navesti naslov, telefon/te-
lefaks in kontaktno osebo prosilca, naziv
naložbe, šifro namena, v katerega se nalo-
žba uvršča ter okvirno višino zaprošenih sred-
stev.

Vloge na originalnih obrazcih z vsemi za-
htevanimi prilogami je treba oddati za vsako
naložbo posebej.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 200 točk oziroma 3.000
SIT. Upravno takso plačajo v upravnih kolekih,
ki jih pripnejo na vlogo.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravi-

čencem se uporablja postopek, določen z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99). Zoper odločbo ima prosilec
pravico pritožbe na Ministrstvo za okolje in
prostor.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Ob-44463
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev po-

slovanja Ekološko razvojnega sklada Republi-
ke Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
117/00) (v nadaljevanju: splošni pogoji) Eko-
loško razvojni sklad Republike Slovenije, javni
sklad, objavlja

javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb

22IN01A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev: predmet razpisa so krediti Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, javne-

ga sklada (v nadaljevanju: sklad), v skupnem
znesku 2 milijardi SIT za okoljske naložbe na
ozemlju Republike Slovenije.

Krediti so namenjeni gospodarskim
družbam in drugim pravnim osebam za investi-
cije v:

A) okolju prijaznejše tehnologije in izdelke:
– naložbe v izgradnjo/nakup nadomestnih

tehnologij s ciljem uvajanja čistejših tehnolo-
ških postopkov – preprečevanje onesnaževa-
nja na izvoru (šifra ČIS);

– naložbe v izgradnjo/nakup novih tehno-
logij za proizvodnjo izdelkov in storitev, ki za-
gotavljajo zmanjšanje vplivov na okolje (šifra
IZD);

– naložbe v rekonstrukcijo obstoječih te-
hnologij s ciljem zmanjševanja specifičnih emi-
sij odpadnih snovi in energije (šifra REK);

– naložbe v objekte, naprave in tehnologi-
je s ciljem preprečevanja nastanka industrij-
skih nesreč in omejevanje posledic le teh –
skladiščenje, transport in ravnanje z nevarnimi
snovmi (šifra TVE);

B) naprave in tehnologije varstva okolja:
– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo či-

stilnih naprav za tehnološke odpadne vode,
padavinske odpadne vode in/ali komunalne
odpadne vode, opredeljene v predpisih o emi-
siji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vo-
da in/ali pripadajočih kanalizacijskih omrežij
(šifra VOD);

– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo si-
stemov za zbiranje, razvrščanje, predelavo in
reciklažo odpadkov, opredeljenih v predpisih
o ravnanju z odpadki (šifra ODP);

– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo či-
stilnih naprav za tehnološke odpadne pline,
opredeljene v predpisih o emisiji snovi v zrak
(šifra PLI);

– naložbe v nabavo in namestitev opreme
za izvajanje monitoringa stanja okolja in infor-
macijskih sistemov varstva okolja (šifra MER);

C) realizacijo sanacijskih programov pov-
zročiteljev obremenitev:

– izvajanje sanacijskih in drugih ukrepov,
ki jih je odredil inšpektor pristojen za varstvo
okolja za odpravo virov in posledic čezmerne
obremenitve (šifra UKR);

– izvajanje sanacijskih programov v skladu
s 64. členom Zakona o varstvu okolja (šifra
PRO);

– naložbe v sanacijo poškodovanih povr-
šin s ciljem odpravljanja kemičnega onesna-
ževanja in/ali fizične degradacije tal ter ohra-
njanja biotske raznovrstnosti (šifra TLA);

– naložbe, opredeljene v programih, potr-
jenih s strani Ministrstva za okolje in prostor,
za katere so bile oblikovane dolgoročne re-
zervacije v otvoritvenih bilancah na podlagi
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
Ur. l. RS, št. 55/92 (šifra SAN).

Naložbe (oziroma faze naložb), za katere
bodo dodeljeni krediti po tem razpisu, morajo
biti pričete po 1. 10. 2000 in zaključene do
31. 12. 2002.

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Usposobljenost prosilca
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske

družbe in druge pravne osebe, ki so v svoji
poslovni banki razvrščene v bonitetni razred
A, B ali C.

b) Splošni pogoji kreditiranja
Razlika med komercialnimi in zaračunani-

mi obrestmi ne sme presegati naslednjih ome-
jitev:
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– v primeru prilagajanja novim okoljevar-
stvenim standardom – 15% upravičenih stro-
škov za velika in 25% upravičenih stroškov za
majhna in srednje velika podjetja;

– v primeru zagotavljanja okoljevarstvenih
standardov, ki so višji od predpisanih in na
področjih, kjer ni obveznih okoljevarstvenih
standardov – 30% upravičenih stroškov za ve-
lika in 40% upravičenih stroškov za majhna in
srednje velika podjetja.

Ta določba ne velja za naložbe iz prve ali-
nee 5. člena splošnih pogojev.

Odobreni kredit lahko obsega največ 70%
od vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Na
razpis je mogoče prijaviti le naložbe oziroma
faze naložb, ki s strani sklada še niso bile
kreditirane. Skupna zadolženost kreditojemal-
ca pri Ekološko razvojnem skladu RS ne sme
presegati 800 mio SIT. Krediti se odplačujejo
v četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo v odvi-
snosti od dobe vračanja investicijskih sred-
stev, v primeru koncesijske pogodbe pa tudi v
odvisnosti od časa trajanja koncesije. Odpla-
čilna doba lahko znaša največ 15 let z vključe-
nim moratorijem. Moratorij na odplačilo glav-
nice lahko znaša največ dve leti.

Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvi-
jo menic in enega ali več naslednjih zavaroval-
nih instrumentov:

– ustrezno zavarovanje s strani države;
– bančna garancija;
– drugo prvovrstno zavarovanje, oprede-

ljeno v Sklepu Banke Slovenije o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk
bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 32/99) (v nada-
ljevanju: sklep);

– poroštvo občine za izvajalce gospodar-
skih javnih služb;

– za sklad sprejemljiva hipoteka na tržno
zanimivi nepremičnini v vsaj dvakratni vredno-
sti kredita sklada, ki so mu prištete terjatve, ki
so že vpisane v zemljiško knjigo;

– zastava vrednostnih papirjev iz borzne
kotacije Ljubljanske borze, ki po sklepu iz 3.
alinee tega odstavka niso opredeljeni kot pr-
vovrstno zavarovanje;

– druga, po posebnem predhodnem do-
govoru za sklad sprejemljiva zavarovanja, ki
nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dol-
žnikovih obveznosti.

V primeru zavarovanja z instrumenti iz pete,
šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka mo-
ra kreditojemalec predhodno pridobiti tudi po-
zitivno bonitetno mnenje od pooblaščenega
izvajalca za ugotavljanje bonitete kreditojemal-
cev in njihovih investicijskih programov ali po-
slovnih načrtov z ekonomskega vidika (v nada-
ljevanju: bonitetno mnenje). Lista pooblašče-
nih ocenjevalcev je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Letna obrestna mera za kredite z dobo
odplačevanja do vključno 10 let je 1,9 odstot-
ka in za kredite z dobo odplačevanja nad 10
let 2,1 odstotka.

Za obračun revalorizacije se uporablja te-
meljna obrestna mera (TOM), ki jo skladno z
zakonom o predpisani obrestni meri, zamu-
dnih obrestih in temeljni obrestni meri (Ur. l.
RS, št. 45/95) predpisuje Banka Slovenije.

c) Prednostni kriteriji in merila za dodelje-
vanje kreditov

Prednost pri dodelitvi kredita imajo prosil-
ci, ki v postopku vrednotenja vlog skladno z
12. členom splošnih pogojev dosežejo višje
število točk.

Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev vr-
stnega reda prosilcev za pridobitev kredita so:

– pripravljenost projekta (največ 10 točk)
(delež sofinanciranja, stopnja pripravljeno-

sti za začetek del, delež lastnih virov);
– okoljski kriteriji (največ 30 točk)
(trajnostni razvoj, celovit pristop investitor-

ja k reševanju okoljske problematike, izpolnje-
vanje mednarodnih obveznosti, stopnja priori-
tete iz nacionalnega programa varstva okolja);

– ustreznost tehnoloških rešitev (največ 20
točk);

– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk)

(zavarovana območja – narodni, regionalni
in krajinski parki, narodni rezervati in naravni
spomeniki, okoljsko občutljivejša območja,
stopnja zmanjšanja obremenitve okolja).

Kriteriji so podrobneje razloženi v splošnih
pogojih in razpisni dokumentaciji.

d) Višina kredita
Do kredita so upravičeni prosilci, ki dose-

žejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu točk
se prišteje število 15. Dobljeno število pomeni
delež (v %) kreditiranja upravičenih stroškov
naložbe. Delež kreditiranja naložbe ne more v
nobenem primeru preseči 70%. Upravičeni
delež kredita se zniža v primeru, da izračunani
znesek državne pomoči presega omejitev iz
2.b točke tega razpisa.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebo-

vati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki o

prosilcu in naložbi (sestavni del razpisne do-
kumentacije) z dokazili, zahtevanimi v razpisni
dokumentaciji;

b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena
v razpisni dokumentaciji;

c) gradbeno dovoljenje, enotno dovoljenje
za gradnjo ali odločbo o dovolitvi priglašenih
del za kreditirano naložbo oziroma, če gre za
naložbo, za katero takšno dovoljenje ni potre-
bno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o
skladnosti z okoljskimi predpisi;

d) projektno dokumentacijo in poročilo ozi-
roma strokovno oceno o vplivih naložbe na
okolje, skladno z opredelitvijo v razpisni doku-
mentaciji;

e) investicijsko dokumentacijo za obravna-
vano naložbo, izdelano v skladu z metodologi-
jo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji;

f) pogodbo ponudnika, skupaj s ponudbe-
nim predračunom, oziroma predračun poten-
cialnega ponudnika s podrobno specifikacijo
cen posameznih del in opreme.

Pred dodelitvijo kredita bodo morali prosil-
ci poravnati vse zapadle obveznosti do sklada,
pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa bodo
morali upravičenci plačati stroške sklenitve po-
godbe skladno s tarifnim pravilnikom sklada
ter predložiti sklep ustreznega organa o naje-
mu kredita in menice.

Pred prvim črpanjem sredstev bodo mo-
rali predložiti še ustrezne zavarovalne instru-
mente.

4. Črpanje odobrenega kredita
Odobreni kredit lahko upravičenec črpa

na podlagi sklenjene kreditne pogodbe, ki jo
sklene najkasneje 90 dni po prejemu sklepa o
odobritvi kredita. Črpanje kredita je dokumen-
tarno. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditoje-
malcem oziroma izvajalcem nakazovani po pre-
dložitvi mesečnih obračunov dotlej opravlje-
nih del.

5. Informiranje prosilcev
Dodatne informacije lahko prosilci pridobi-

jo na Ekološko razvojnem skladu Republike
Slovenije, j.s., Trg republike 3, 1000 Ljublja-
na, telefon 01/241-48-20, telefax
01/241-48-60, E-pošta: okoljske.naloz-
be@ekosklad.si in na spletni strani
www.ekosklad.si.

6. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih sred-

stev oziroma najkasneje do 28. 12. 2001.
Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na
sklad v času od 2. 4. 2001 do zaključka raz-
pisa.

Prosilci se lahko dogovorijo za pošiljanje
razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak
delovni dan od 5. 3. 2001 dalje na Eko skla-
du, j.s., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20. Pred pošiljanjem razpisne
dokumentacije morajo prosilci posredovati
dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini
15.000 SIT ter navesti naslov, telefon/te-
lefaks in kontaktno osebo prosilca, naziv
naložbe,  šifro  namena,  v  katerega  se
naložba uvršča ter okvirno višino zaprošenih
sredstev.

Vloge na originalnih obrazcih z vsemi za-
htevanimi prilogami je treba oddati za vsako
naložbo posebej.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 200 točk oziroma 3.000
SIT. Upravno takso plačajo v upravnih kolekih,
ki jih pripnejo na vlogo.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev upravi-

čencem se uporablja postopek, določen z za-
konom o splošnem upravnem postopku (Ur. l.
RS, št. 80/99). Zoper odločbo ima prosilec
pravico pritožbe na Ministrstvo za okolje in
prostor.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Št. 01/01 Ob-44237
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih

službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 13. člena Odlo-
ka – koncesijskega akta za podelitev koncesi-
je za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s či-
stilno napravo in izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja komunalnih, odpadnih in pa-
davinskih voda v Občini Prebold (Ur. l. RS, št.
56/00) objavlja Občina Prebold

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo

kanalizacijskega omrežja in za izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja in

odvajanja odpadnih voda v Občini
Prebold

1. Razpisovalec (koncedent): Občina Pre-
bold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, tel.
03/70-36-400, faks 03/70-36-405, e-mail:
obcina.prebold@siol.net.

2. Predmet razpisa
Koncesija za izgradnjo kanalizacijskega

omrežja na območju Občine Prebold ter izva-
janje gospodarske javne službe zbiranja in od-
vajanja odpadnih voda na območju Občine
Prebold na podlagi veljavne slovenske zako-
nodaje s področja odvajanja odpadnih voda
ter ob upoštevanju normativov Evropske sku-
pnosti.

3. Obseg koncesije
Izdelava celovitega projekta izgradnje ko-

munalnega sistema za zbiranje in odvajanje
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komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Prebold, ki mora vsebovati:
celovit prikaz izgradnje kanalizacijskega siste-
ma, primarnega kolektorja in sekundarnega
omrežja po naseljih v občini, način vključeva-
nja obstoječih sistemov v predložen celovit
sistem, oceno vrednosti sistema, planiran čas
izgradnje s terminsko navedbo vključevanja
posameznih delov občine v sistem (faznost
vključevanja), zaprto finančno konstrukcijo in-
vesticije, za katero vsa potrebna sredstva za-
gotavlja koncesionar, po izgradnji pa tudi sred-
stva za vzdrževanje sistema in zagotavljanje
kvalitetnih storitev za končne uporabnike si-
stema.

4. Trajanje koncesije
Koncesija se podeli za dobo do 25 let in

se razdeli v dve fazi:
1. faza – lahko traja do 5 let in zajema čas:
– do 1. leta za pripravo manjkajoče pro-

storske in tehnične dokumentacije, vključno s
PGD, ter za pridobitev upravnih dovoljenj,

– izgradnja kanalizacijskega sistema za na-
selja Prebold, Kaplja vas, Dolenja vas, Latko-
va vas;

2. faza – predlog izgradnje kanalizacijske-
ga sistema za naselja Sveti Lovrenc, Šešče,
Matke. Začetek gradnje določi koncedent.

Trajanje koncesije bo odvisno od amorti-
zacijske dobe infrastrukturnih objektov in na-
prav, ki so pogoj za opravljanje koncesionira-
ne dejavnosti, in se natančneje določi v kon-
cesijski pogodbi. Po prenehanju koncesijske-
ga razmerja za dobo, za katero bo sklenjeno,
vsi objekti in naprave brez plačila preidejo v
last in posest koncedenta.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne skle-
ne koncesijske pogodbe z nobenim od ponu-
dnikov, ponudnik pa v tem primeru ni upravi-
čen do odškodnine.

5. Udeleženci razpisa
Razpisa za pridobitev koncesije se lahko

udeležijo pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije. Udeleženec razpisa je lahko tudi tuja
pravna oseba, če izpolnjuje z zakonom pred-
pisane pogoje za opravljanje dejavnosti v Re-
publiki Sloveniji.

6. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z

določili tega javnega razpisa in v skladu z do-
ločili razpisne dokumentacije ter mora vsebo-
vati:

6.1. podatke o ponudniku s predstavitvijo;
6.2. dokazila o izpolnjevanju pogojev –

registraciji za opravljanje razpisne dejavnosti;
6.3. dokazilo, da ponudnik ni bil zadnja tri

leta v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidaciji, ter da ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje ali prekršek;

6.4. potrdilo pristojnih organov, da ima po-
ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in
drugih dajatev, določenih z zakoni;

6.5. dokazila, da ima predpisana dovolje-
nja za opravljanje dejavnosti s področja, za
katero se razpisuje koncesija in da je tehnično
ter kadrovsko usposobljen za kakovostno iz-
vajanje razpisne dejavnosti;

6.6. potrdilo ustrezne finančne institucije
o celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih;

6.7. vplačilo varščine ali bančno garancijo
za resnost ponudbe, nepreklicno in vnovčljivo
na prvi poziv, v višini 0,2% ponudbene vre-
dnosti investicije;

6.8. referenčne liste o že zgrajenih objek-
tih in napravah s področja, za katero se pode-
ljuje koncesija;

6.9. zasnovo koncepta izgradnje kanaliza-
cijskega sistema (primarnega in sekundarne-
ga omrežja ter morebitnih območij mobilnega
odstranjevanja) za območje Občine Prebold,
oceno vrednosti sistema, planiran čas izgrad-
nje sistema s terminsko navedbo vključevanja
posameznih delov občine v sistem (postopnost
vključevanja), način in pogoje za upravljanje s
sistemom. Ponudnik mora v ponudbi posebej
prikazati obseg stroškov za izdelavo dokumen-
tacije;

6.10. finančno konstrukcijo za izvedbo
celotne investicije in za vzdrževanje sistema
ter za zagotavljanje kvalitetnih storitev za kon-
čne uporabnike sistema, (razdeljeno po fa-
zah gradnje z deležem lastnih sredstev) kot
dokazilo sposobnosti ponudnika za realizaci-
jo ponudbe;

6.11. strukturo cene storitev ter projekci-
jo finančnih obremenitev končnih uporabni-
kov za priključevanje na sistem in za ves čas
trajanja koncesije – ceno storitev, ob upoš-
tevanju veljavne zakonodaje na področju po-
litike cen komunalnih storitev v Republiki Slo-
veniji;

6.12. rok izgradnje sistema (po fazah in v
celoti), rok trajanja celotne koncesije;

6.13. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik kon-
cesije (garancijska doba za delovanje siste-
ma po izteku koncesijsekga razmerja, višina
koncesijske dajatve, predlog dodatnih vari-
antnih rešitev kanalizacijskega sistema, vklju-
čitev obstoječega kanalizacijskega omrežja v
sistem);

6.14. navedbo pooblaščenih oseb ali slu-
žbe ponudnika, ki na zahtevo koncedenta
oziroma njegovega pooblaščenca daje tolma-
čenja v zvezi s ponudbo;

6.15. izjavo, da se ponudnik strinja z vse-
mi razpisnimi pogoji brez pripomb;

6.16. izjavo, da se ponudnik obveže pro-
jekt razdeliti na dele projekta, ki jih lahko v
primeru pridobitve nepovratnih sredstev brez
odškodnine izloči iz koncesije, oziroma izdati
poseben projekt, ki se brez odškodnine izloči
iz koncesije zaradi pridobitve nepovratnih sred-
stev.

Opombe k 6. točki:
– noben ponudnik ne more sodelovati v

razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi druge-
ga ponudnika,

– v postopku izbire najugodnejšega ponu-
dnika bodo obravnavane le celovite ponudbe,

– celotna ponudba mora biti jasna in čit-
ljiva tako, da bo izključila kakršenkoli dvom v
zvezi z besedami in številkami, mora biti brez
popravkov,  medvrstičenga  teksta  in  brisa-
nja,

– ponudba  mora  biti  sestavljena  v  slo-
venskem jeziku, če je sestavljena v drugem
jeziku, mora biti uradno prevedena in over-
jena,

– vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe
nosijo ponudniki, tudi če ne pride do sklenitve
koncesijskega razmerja.

7. Merila za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika:

1. faza izbire
Tehnična merila:
1. Kriterij gospodarnosti:
– cena čiščenja in odvajanja / kot obreme-

nitev potrošnika,

– cena kapitala / obrestna mera,
– finančna konstrukcija projekta / stopnja

gospodarnosti.
2. Tehnične rešitve:
– doba izgradnje sistema,
– zanesljivost in stopnja zanesljivosti obra-

tovanja sistema tudi po končani koncesiji,
– priklop objektov na kanal v%,
– predlogi rešitve uporabe obstoječega si-

stema v projektu.
3. Organizacija:
– način organizacije javne službe,
– način zagotavljanja kakovosti izvedbe

del,
– škodno zavarovanje in zavarovanje proti

treji osebi.
4. Kvaliteta ponudnika:
– strokovnost ponudnika,
– izkušnje pri reševanju podobnih projek-

tov s koncesijo v RS,
– bančne bonitete ponudnika.
5. Preference koncedenta pri izbiri:
– število izvedenih podobnih projektov,
– število pravnomočno sklenjenih koncesij

(RS – tujina).
V 1. fazi izbire mora ponudnik pridobiti naj-

manj 65% kriterijev tehničnih meril. Ponudba,
ki teh % ne doseže, se v nadaljevanju postop-
ka izbire izloči.

2. faza izbire
Ponudbena cena za odvajanje odpadnih in

padavinskih voda in izvajanje gospodarske jav-
ne službe v Občini Prebold.

Merilo izbire najugodnejšega ponudnika je
najnižja ponudbena cena zgoraj navedenih
storitev.

8. Razpisna dokumentacija
Ponudnik lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo z dnem objave tega razpisa in po
vplačilu nevračljivega zneska v višini 90.000
SIT (virmanski ček s potrjenim virmanskim na-
kazilom), in sicer vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentaci-
je sme ponudnik zahtevati pisno od kontaktne
osebe, navedene v javnem razpisu v roku 14
dni po objavi razpisa. Kontaktna oseba bo
pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z
razpisom, ki jih bo dobila v zgoraj navedenem
roku. Kopije odgovorov bo posredovala vsem
ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumen-
tacijo vključno z vprašanji, toda brez navedbe
njihovega izvora.

Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če je
dvignil razpisno dokumentacijo.

9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb prične teči na-

slednji dan po objavi javnega razpisa in izteče
45. dan ob 10. uri.

Ponudbe se predložijo v dveh zaprtih ovoj-
nicah. Ena ovojnica naj vsebuje tehnični del,
druga finančni del (1. in 2. faza izbire). Na
ovojnici mora biti navedba ˝Ne odpiraj – raz-
pis koncesije za kanalizacijski sistem v občini
Prebold˝ – tehnični del oziroma finančni del.
Ovojnice morajo prispeti v vložišče Občinske
uprave Prebold, v zgoraj navedenem roku ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke.

Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka
roka za predložitev ponudb ob 14. uri, v sejni
dvorani Občine Prebold.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje ponudnika.

10. Izbira koncesionarja
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O izbiri koncesionarja bo v roku 60 dni
izdana odločba. Vsi ponudnik na javnem raz-
pisu imajo položaj stranke v upravnem po-
stopku.

Občina Prebold

Ob-44335
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7, ob-

javlja na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98)

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Radlje ob Dravi za leto 2001
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji iz-

vajalci športnih programov na področju Obči-
ne Radlje ob Dravi:

– športna društva in klubi,
– vrtec in osnovna šola,
– drugi izvajalci športnih programov, ki so

registrirani za opravljanje dejavnosti v športu.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da imajo sedež in delujejo na področju

Občine Radlje ob Dravi,
– da imajo usklajena pravila (statut) z no-

vim Zakonom o društvih (Uradni list RS, št.
60/95),

– da imajo odločbo Upravne enote Radlje
ob Dravi o registraciji društva,

– da imajo zagotovljen prostor za izvajanje
programa,

– da izpolnjujejo pogoje pravilnika o vre-
dnotenju športnih programov.

II. V letu 2001 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. Šport otrok in mladine
A) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– športna značka Zlati sonček I.,
– naučimo se plavati.
B) Interesna športna vzgoja šoloobveznih

otrok:
– športna značka Zlati sonček II. in III.,
– šolska športna tekmovanja na občinskem

nivoju,
– šolska športna tekmovanja na medob-

činskem nivoju,
– interesna športna vadba-predmetna sto-

pnja.
C) Programi športa nadarjenih otrok in mla-

dine usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport
(klubi in društva).

Predlogi programov pod točko A), B) in C)
morajo vsebovati:

– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,

– število registriranih članov (ime in prii-
mek in bivališče),

– potrdilo o plačani članarini za leto 2000,
– vsebina programa,
– starostno kategorijo, kateri je program

namenjen,
– predvideno število oziroma možen ob-

seg udeležencev, ki se lahko vključi v pro-
gram,

– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predviden čas izvajanja programa,
– okvirni stroškovnik (kader za organizaci-

jo, strokovni kader za izvedbo, objekt, propa-
ganda),

– viri pridobivanja izvenproračunskih sred-
stev.

Sofinancirali bomo programe v individual-
nih in kolektivnih športnih panogah, ki imajo
značaj rednega športnega treniranja.

2. Športno-rekreativna dejavnost odraslih
Sofinancirali bomo propagandne akcije, re-

dno rekreativno vadbo pod strokovnim vod-
stvom in športne prireditve.

Prijava športne prireditve mora vsebovati:
– namen prireditve,
– ime prireditve,
– kraj in datum,
– finančno konstrukcijo.
3. Šolanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje,
– pogodbo med društvom oziroma klubom

in kandidatom o nadaljnji vadbi v klubu oziro-
ma društvu.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih pro-
gramov v Občini Radlje ob Dravi, ki je bil spre-
jet na 3. nadaljevalni seji dne 22. 3. 1999.

O izbiri bodo izvajalci pisno obveščeni.
Višina dodeljenih sredstev bo znana, ko bo

sprejet proračun Občine Radlje ob Dravi za
leto 2001.

Prednost pri izbiri bodo imeli izvajalci ne-
profitnih organizacij.

K prijavi na razpis je potrebno poleg zahte-
vane dokumentacije predložiti tudi dokazila o
strokovni izobrazbi tistih, ki bodo izvajali oziro-
ma organizirali posamezni program, lahko je
to tudi potrdilo panožne zveze ali organizacije
(trener, učitelj, sodnik...).

Kandidati lahko dobijo pojasnila v zvezi z
razpisom vsako sredo po objavljenem razpisu
do izteka razpisnega roka od 15. do 17. ure
(pisarna št. 309/III., Mariborska 7, Občina
Radlje ob Dravi).

IV. Rok za prijavo programov športa je 15
dni po tej objavi.

V. Svoje programe pošljite v enem izvodu
na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Maribor-
ska 7, s pripisom “Javni razpis – šport”.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili po-
godbe.

Občina Radlje ob Dravi

Ob-44388
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.

l. RS, št. 22/98) Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 2001

I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izva-
jalci športnih programov:

– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev, ustanovljena za

območje Mestne občine Koper,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije,

ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,

– vrtci, osnovne šole, poklicne šole, sred-
nje šole, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.

II. V letu 2001 bomo sofinancirali nasled-
nje programe:

1. šport otrok in mladine:
– interesno športno vzgojo predšolskih

otrok, zlasti dejavnosti v okviru športnega pro-
grama Zlati sonček in plavalne tečaje,

– interesno športno vzgojo šoloobveznih
otrok v šolskih športnih društvih, ki imajo zna-

čaj redne vadbe, zlasti pa dejavnost v okviru
športnega programa Krpan, tečaje plavanja,
organizacijo in izvedbo šolskih športnih tek-
movanj;

2. šport mladih, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, ki ima značaj rednega športne-
ga treniranja: dogovorjene programe individu-
alnih in kolektivnih športnih panog;

3. športno rekreativna dejavnost: športno
rekreativne programe za planince, tabornike,
študente in odrasle;

4. področje skupnega pomena:
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokov-

nih kadrov,
– športno rekreativne akcije in prireditve,
– priznanja športnim delavcem in športni-

kom,
– založništvo in publikacije;
5. organizacijske storitve športa na nivoju

občine;
6. investicije in investicijska vzdrževanja

športnih objektov:
– sofinancirali bomo nujna investicijska in

vzdrževalna dela (predvsem na športnih ob-
jektih, ki so v upravljanju Športne zveze in
športnih društev),

– sofinancirali bomo začete in dogovorje-
ne investicije v športu (predvsem v objekte, ki
so v upravljanju športnih društev),

– sofinancirali bomo načrtovano gradnjo
športnih objektov na ŠRC Bonifika.

III. Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi občinskih meril za financiranje v letu
2001.

Kandidirajo lahko zavodi, društva, zveze in
druge neprofitne organizacije, ki imajo sedež
v Mestni občini Koper in sta od njihove re-
gistracije že pretekli dve leti.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci ne-
profitnih organizacij, zavodov in društev, ki so
svoje programe izvajali že v letu 2000.

Za športna društva in klube, ki so člani
Športne zveze Koper, s sedežem v Mestni
občini Koper, bo lahko le-ta v njihovem imenu
kandidirala na razpis za pridobitev sredstev
pod II., 1., 2., 3., 4. in 5. točke.

V primeru, da ugotovimo, da je posa-
mezno društvo ali klub prijavilo na razpis enak
program, kot ga je v njihovem imenu prijavila
Športna zveza Koper, bomo kot veljavno
prijavo upoštevali prijavo Športne zveze
Koper.

IV. Rok za prijavo programov je 20 dni po
objavi tega razpisa.

V. Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, s pripisom “Javni razpis – šport”.

Enotne obrazce za prijavo in podrobne in-
formacije dobite pri Andreju Mažgonu, Me-
stna občina Koper, Verdijeva 10, tel.
664-62-60. Prijava mora biti oddana na oži-
gosanem obrazcu naročnika. Priložen mora
biti natančen opis programa s predvidenim
številom udeležencev, krajem izvajanja pro-
grama in urnikom ter fotokopijo odločbe uprav-
ne enote o vpisu v register društev.

Zasebniki in druge organizacije predložijo
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti
v športu.

VI. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v 30 dneh po poteku roka za oddajo
prijav.

VIII. Z izbranimi izvajalci programov bomo
sklenili pogodbe.

Mestna občina Koper
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Javne dražbe

Ob-44528
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Ko-

lodvorska 39, 8340 Črnomelj, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

parc. št. 74, stavbišče v izmeri 141 m2,
ZKV št. 36, k.o. Črmošnjice, po izklicni ce-
ni 370.000 SIT.

Javna dražba bo dne 12. 3. 2001 ob
12. uri, na sedežu Kmetijske zadruge Črno-
melj, Kolodvorska 39, 8340 Črnomelj, po
sistemu “videno – kupljeno”.

Javne dražbe se lahko udeležijo vse fi-
zične osebe, ki predložijo originalno potrdi-
lo o državljanstvu in registrirane pravne ose-
be s sedežem v RS, kar pred pričetkom
javne dražbe izkažejo z izpisom iz sodnega
registra v originalu ali overjenim pri notarju
ali s pooblastilom za zastopanje in tiste, ki
so vplačale varščino v višini 10% izklicne
cene na naš žiro račun št.
52110-601-13544 in to izkažejo s potrje-
no kopijo nakazila. Vplačana varščina bo
kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez
obresti vrnjena najkasneje v treh dneh po
javni dražbi.

Kupec plača davek na promet nepre-
mičnine, overitev pri notarju in vse stroške
za vknjižbo v zemljiško knjigo ter eventualne
druge stroške v zvezi z realizacijo javne dra-
žbe in sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

Zdražitelj mora skleniti kupoprodajno po-
godbo v osmih dneh po javni dražbi in pla-
čati kupnino v celoti, najkasneje v roku: ob
sklenitvi kupoprodajne pogodbe po javni
dražbi. V primeru, da uspeli zdražitelj ne
sklene kupoprodajne pogodbe v navede-
nem roku, oziroma ne plača celotne kupni-
ne, bo prodajalka kupoprodajo razveljavila,
plačano varščino pa zadržala.

Izdražena nepremičnina bo kupcu vro-
čena v posest takoj po sklenitvi kupoprodaj-
ne pogodbe.

Vsakemu resnemu ponudniku bo na nje-
govo zahtevo omogočen ogled po predho-
dnem dogovoru.

Dodatne informacije lahko dobite na tel.
št. 07/30-61-250, vsak dan med 7. in 8.
uro zjutraj.

Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o.,
Črnomelj

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-2/01-0515 Ob-44222
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96
in 24/98):

a) 1 prosto mesto okrožnega sodni-
ka na Okrožnem sodišču v Mariboru;

b) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-44466
Na podlagi določb 24. člena statuta Svet

Kliničnega centra Ljubljana, razpisuje nasled-
nji delovni mesti s posebnimi pooblastili:

1. delovno mesto generalnega direk-
torja KC

Za generalnega direktorja lahko kandidi-
ra oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo z do-
datno izobrazbo na področju upravljanja,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju organizacije, vodenja in uprav-
ljanja,

– da predloži program dela in razvoja
KS.

Svet KC bo imenoval generalnega direk-
torja s soglasjem Vlade Republike Slovenije
za dobo 4 let.

2. delovno mesto strokovnega direk-
torja KC

Za strokovnega direktorja lahko kandidi-
ra oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo medi-
cinske smeri,

– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakulteta,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
s področja vodenja stroke,

– da predloži program strokovnega dela
in razvoja KC.

Svet KC bo imenoval strokovnega direk-
torja na predlog strokovnega sveta KC za
dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev in program dela in razvoja naj
kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi
tega razpisa, na naslov: Klinični center Ljub-
ljana, Kadrovska služba, Bohoričeva 28,
Ljubljana – s pripisom “Za razpisno komisijo
za delovno mesto generalnega direktorja
KC” oziroma “za razpisno komisijo za delov-
no mesto strokovnega direktorja KC”.

Klinični center Ljubljana

Št. 1473 Ob-44500
Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slo-

venije – razvoj in inženiring, d.d., Maribor,
Vetrinjska ul. 2, objavlja na podlagi sklepa
nadzornega sveta št. 35 z dne 16. 2. 2001
javni razpis za zbiranje prijav kandidatov za

direktorja podjetja.
Kandidat za direktorja mora poleg pogo-

jev, ki jih določa zakon, izpolnjevati še na-
slednje:

– visoka izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj

tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in enega tu-

jega jezika (angleščina, nemščina),
– sposobnost za uspešno gospodarje-

nje in organiziranje.
Direktorja javnega podjetja na podlagi

Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 32/93) in 16. člena statuta javnega
podjetja imenuje Vlada Republike Slovenije
za dobo štirih let.

Kandidati morajo prijave z dokazili o iz-
polnjevanju pogojev poslati v 15 dneh po
objavi razpisa, na naslov: Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in
inženiring, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Mari-
bor s pripisom “Nadzorni svet – za javni
razpis”.

Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi overjeni-
mi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev.

JP EGS – razvoj in inženiring, d.d.

Št. 1/01 Ob-44323
Svet vrtca Otona Župančiča Črnomelj,

Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj, razpisuje
delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje 53.

ali 145. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96) ter imeti pedagoške in organizacij-
ske sposobnosti za uspešno vodenje zavo-
da.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Delo bo začel opravljati s 1. 9. 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

se bodo sprejemale 15 dni po objavi tega
razpisa na naslov: Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj, Kidričeva 18/b, 8340 Črnomelj
s pripisom: “Razpis za ravnatelja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Druge objave

Ob-44320
Na podlagi Navodila za oddajo javnih na-

ročil male vrednosti Občina Sežana objavlja

javno povabilo
k dvigu dokumentacije za oddajo

ponudb
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne

dokumentacije faze IP, PGD in PZI za adap-
tacijo Zdravstvenega doma Sežana

Orientacijska vrednost naročila je
4,990.000 SIT.

Zainteresirani ponudniki dvignejo potre-
bno dokumentacijo za izvedbo javnega na-
ročila na naslovu naročnika od 20. 2. 2001
dalje od 8. do 11. ure.

Sestavni del razpisne dokumentacije je
Projekt - Zdravstveni dom Sežana tehnolo-
ška zasnova.

Stroški razpisne dokumentacije znašajo
7.000 SIT. Sredstva nakažite na žiro račun
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št. 51420-630-90046 Občina Sežana, s
pripisom za Zdravstveni dom Sežana.

Pisne ponudbe lahko ponudniki predlo-
žijo osebno ali po pošti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
do 2. 4. 2001 do 11. ure v zaprti kuverti s
pripisom “Projektna dokumentacija za
Zdravstveni dom Sežana – Ne odpiraj”.

Ponudniki bodo o odločitvi naročnika ob-
veščeni do 15. 4. 2001.

Kontaktna oseba naročnika: Vida Mesar,
pomočnica župana za področje družbenih
dejavnosti, tel. 05/731-10-118.

Občina Sežana

Št. 351-4-75/2000-34202 Ob-44503
Upravna enota Ljubljana, izpostava

Bežigrad objavlja na podlagi 2. točke 60.
člena o varstvu okolja (Ur. l. RS, št 32/93 in
1/96) in 159. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
št. 70/00), v postopku izdaje lokacijskega
dovoljenja za rekonstrukcijo konzumne mle-
karne v območju urejanja BP 1/2, na zem-
ljišču s parc.št. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3,
2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/11, 2/12, 2/14,
3/1, 3/6, 5, 15/9, 15/11, 937, 938, 939,
940, 941, 943, 946/8, 946/9, 949 in
952/1 k.o. Bežigrad, investitorja podjetja
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana, naslednje

javno naznanilo

1. Osnutek lokacijskega dovoljenja za re-
konstrukcijo konzumne mlekarne v obmo-
čju urejanja BP 1/2, na zemljišču s parc.št.
1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6,
2/8, 2/11, 2/12, 2/14, 3/1, 3/6, 5,
15/9, 15/11, 937, 938, 939, 940, 941,
943, 946/8, 946/9, 949 in 952/1 k.o.
Bežigrad, lokacijska dokumentacija št.
GL592, ki jo je v decembru 2000 izdelalo
podjetje Genius Loci d.o.o., Ljubljana in po-
ročilo o vplivih na okolje št. 2141/00, ki sta
ga v decembru 2000 izdelali podjetji Aquar-
ius d.o.o., Ljubljana in E-net d.o.o., Ljublja-
na, bodo javno predstavljeni oziroma dani
na vpogled in seznanitev v govorilnici uprav-
ne stavbe Ljubljanske mlekarne d.d., Tol-
stojeva 63, Ljubljana, od 5. 3. 2001 do 20.
3. 2001 od ponedeljka do petka med 8. in
14. uro.

2. Javna obravnava z zaslišanjem inve-
stitorja podjetja Ljubljanske mlekarne d.d.,
Tolstojeva 63, Ljubljana, bo opravljena dne
20. 3. 2001 v sejni dvorani Družbenega
centra Bežigrad, Linhartova 13, Ljubljana,
ob 9. uri.

3. Mnenja in pripombe se lahko vpišejo v
knjigo pripomb, ki se v času javne predstavi-
tve nahaja v govorilnici upravne stavbe Ljub-
ljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljublja-
na, ali pa se v pisni obliki posredujejo Uprav-
ni enoti ljubljana, Izpostava Bežigrad, Linhar-
tova 13, do konca javne predstavitve, kakor
tudi podajo na zapisnik, na javni obravnavi.

4. V navedenem poročilu o vplivih na
okolje je označeno vplivno območje hrupa
na zemljišč: s parc.št. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2,
2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/8, 2/11, 2/12,
2/14, 3/1, 3/6, 5, 15/9, 15/11, 937,
938, 939, 940, 941, 943, 946/8, 946/9,
949 in 952/1 k.o. Bežigrad. Vse parcele
so v lasti investitorja.

5. Povzetek poročila o vplivih na okolje
s sklepno oceno sprejemljivosti posega: In-
vestitor, Ljubljanske mlekarne d.d. Ljublja-
na, predvideva rekonstrukcijo in nadgrad-
njo obstoječega objekta z namenom poso-
dobiti in racionalizirati funkcionalnost ter ure-
diti prostore, objekte in lokacijo
konzumnega obrata na Tolstojevi ulici v Ljub-
ljani, skladno z zahtevami sanitarno-veteri-
narskih predpisov v Sloveniji in EU. Pri tem
posegu namerava tudi urediti odvajanje in
predčiščenje odpadnih vod skladno z za-
htevami podzakonskih predpisov ter glede
na predvidene/zahtevane obremenitve na
Centralni čistilni napravi Ljubljana v izgrad-
nji.

Namen mednarodnih zahtev (WTO –
SPS Agreements), Codex Alimentarius za-
htev in EU zahtev je zagotoviti varnost po-
trošnika po svetu, poštenost v trgovskem
poslovanju, zagotoviti prost pretok blaga ter
ustvariti enake pogoje trgovanja za vse ude-
ležence v trgovini. To pomeni, da se morajo
vsi predelovalci mleka in mlečnih izdelkov,
če želijo trgovati, podrediti enakim zahte-
vam, pri čemer je primarno vodilo zaščita
potrošnika in njegovega zdravja.

Investitor je za dosego opisanih ciljev
izdelal dolgoročno in kratkoročno zasnovo
ureditve celotnega območja Ljubljanskih
mlekarn. V poročilu o vplivih na okolje, ki
predstavlja del lokacijske dokumentacije, so
predstavljeni in obravnavani samo kratko-
ročni predvideni posegi (1. faza), ki se bo-
do začeli izvajati takoj po pridobitvi vseh
potrebnih dovoljenj. V skladu z EU zahteva-
mi bo celoten poseg izveden do konca leta
2002.

Poročilo o vplivih na okolje je izdelano
na osnovi lokacijske dokumentacije št. GL
592, izdelovalca Genius Loci v oktobru
2000 in projektnih nalog, razgovorov z in-
vestitorjem, razgovora s projektantom, te-
renskega ogleda in ostalih zbranih razpolo-
žljivih podatkov o obravnavanem območju.

Poročilo je izdelano v skladu z Navodi-
lom o metodologiji za izdelavo poročila o
vplivih na okolje. V poročilu je upoštevana
veljavna okoljska zakonodaja RS.

6. Opis in ocena pričakovanih vplivov na
okolje:

Zrak
Obrat mlekarne leži v industrijski coni in

meji na zelo prometno cesto, zato ocenjuje-
mo, da bo predvidena posodobitev tehno-
loških procesov in izgradnja novih objektov,
v primerjavi z obstoječim stanjem, nekoliko
vplivala na kvaliteto zraka. Po rekonstrukciji
objektov je predvideno povečanje gostote
transporta med 20 in 30%. Proizvodne linije
se bodo predvsem posodobile, nekatere
pa tudi preselile na druge lokacije (oddelek
za proizvodnjo skute in masla bo preseljen v
Maribor). Prav tako bo urejen krožni notranji
promet, s čimer se bo zmanjšalo prašenje
na območju dvorišča.

Preračunano je, da je za potrebe nove
tehnologije kapaciteta obstoječih parnih ko-
tlov zadostna, vendar kvaliteta izgorevanja
za emisijske vrednosti koncentracij žveplo-
vega dioksida in dušikovega oksida ni v skla-
du s predpisanimi emisijskimi vrednostmi,
ki pa bodo v veljavi šele od sredine leta
2002. Iz predvidene tehnologije je razvi-
dno, da se bo potreba po pari povečala za

ca. 40%, kar pomeni, da se bo v času obra-
tovanja kotlov povečalo tudi onesnaževanje
zraka.

Tla
Tla ne bodo izpostavljena kemizaciji ozi-

roma ne bodo obremenjevana s kakršnimi-
koli kemijskimi spojinami. Investitor bo po
končanem posegu dvorišče asfaltiral in na
iztoke meteornih kanalov namestil lovilce
maščob. Ocenjujemo, da se stanje tal v pri-
merjavi z obstoječim stanjem ne bo spre-
menilo.

Voda
Investitor bo v času posega posodobil

obstoječo interno kanalizacijo in na obmo-
čju mlekarne izvedel štiri ločene sisteme
kanalizacije (sanitarno vodo, tehnološko od-
padno vodo in padavinsko vodo z utrjenih
površin bo speljal v javno kanalizacijo; čiste
meteorne vode iz streh pa v ponikovalnico).
Uredil bo tudi predčiščenje odpadnih vod
na čistilni napravi, saj je tehnološka odpa-
dna voda topla, organsko obremenjena z
ostanki mleka in maščob in vsebuje ostan-
ke lugov in kislin ter dezinfekcijskih sred-
stev. Investitor bo posodobil tehnološke pro-
cese, namestil lovilce maščob in uredil pred-
čiščenje odpadnih vod do take mere, da bo
kvaliteta odpadnih vod zadostila veljavnim
normativom za izpust v kanalizacijo ter tako
v primerjavi z obstoječim stanjem bistveno
zmanjšal obremenjevanje voda in podtalni-
ce s škodljivimi snovmi. Mlekarne bodo po
vzpostavitvi predvidenih ukrepov znatno
manj obremenjevale vodo (v tem primeru
predvsem javni kanalski sistem in delno
zgrajeno CČN Ljubljana ter posredno Ljub-
ljanico in Savo) kot v obstoječem stanju,
zato se bo tudi onesnaževanje recipienta in
podtalnice bistveno zmanjšalo. Zaradi opi-
sanih predvidenih posegov negativnega (do-
datnega) vpliva na podtalnico ni pričakovati,
potencialni vplivi na podtalnico se bodo ce-
lo bistveno zmanjšali.

Hrup
S predvideno tehnologijo se kljub pove-

čanemu prometu tovornih vozil ne bo bis-
tveno povišala trenutna obremenjenost oko-
lice s hrupom. Interni promet bo krožno
urejen, vse manipulativne površine bodo
asfaltirane, zaradi česar se bo občasni mo-
teči hrup, ki ga je zaznati pri obračanju to-
vornjakov, bistveno zmanjšal. Ograja bo ne-
koliko preprečila širjenje hrupa z dvorišča,
ki se pojavlja predvsem pri nakladanju in
zaviranju tovornih vozil.

Objekti bodo rekonstruirani tako, da bo-
do viri hrupa čim manj obremenjevali stano-
vanjsko naselje. Kompresorji bodo postav-
ljeni v zaprte kletne prostore in pritličje.

Odpadki
Odpadki, ki nastajajo v procesu proiz-

vodnje, se delijo na trdne in tekoče. Med
obratovanjem bodo v tehnološkem procesu
po rekonstrukciji nastajali, z izjemo pinjen-
ca, enaki odpadki kot v obstoječem stanju
(tabela 5). Količina odpadkov iz tehnoloških
procesov, razen količine sirotke, ki se bo
znatno zmanjšala, se ne bo bistveno spre-
menila. Vpliv vseh tekočih odpadkov je
obravnavan v poglavju 5.3.2.

Na območju obrata bo nameščenih več
peskolovov in lovilcev maščob, iz katerih bo
pri rednem vzdrževanju odstranjevan odpa-
dni mulj in maščobe. Prav tako bodo nastaja-
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li novi odpadki na čistilni napravi - v postop-
kih čiščenja se bodo izločala olja in maščo-
be in flotat – mulj. Predvidena dnevna bilan-
ca dehidriranega flotata je ca. 8-12 m3/dan
s ca. 20-25% suhe snovi.

Na lokaciji obrata bo urejeno zbirno me-
sto, ki bo imelo primerne in označene kon-
tejnerje za zbiranje nevarnih odpadkov, ži-
vilskih odpadkov in drugih neživilskih od-
padkov. To zbirno mesto bo omejeno in
zaščiteno, opremljeno s kanalizacijo, zago-
tovljen bo reden odvoz.

7. Skupna ocena
Izdelovalec poročila o vplivih na okolje

ocenjuje, da je predmetna rekonstrukcija
konzumne mlekarne in njeno obratovanje
ter gradnja prizidkov v okviru navedenega in
ob upoštevanju zakonskih predpisov, ter pri-
poročil za izboljšavo projekta, z vidika varo-
vanja okolja, sprejemljiva.

Upravna enota Ljubljana,
Izpostava Bežigrad

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 209-97/00 Ob-44315
Upravna enota Gornja Radgona izdaja

po uradni dolžnosti na podlagi prvega od-
stavka 51. člena zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/00) v zadevi ugotovitve dejanskega stal-
nega prebivališča Đukić Branislava, roj.
26. 12. 1952 v Koceljevo, naslednji sklep;

1. Đukić Branislavu, roj. 26. 12. 1952 v
Koceljevo, katerega prebivališče je nezna-
no in nima pooblaščenca, se mu po uradni
dolžnosti določi začasnega zastopnika za-
radi izvedbe upravnega postopka ugotovi-
tve njegovega dejanskega prebivališča.

2. Za začasnega zastopnika po 1. točki
tega sklepa se določi Potisk Marjan s stal-
nim prebivališčem v Gornji Radgoni, Panon-
ska ul. 3.

3. Začasni zastopnik sodeluje samo v po-
stopku iz 1. točke tega sklepa in v dejanjih za
katera je postavljen ter ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

4. Začasni zastopnik zastopa Đukić Bra-
nislava le toliko časa, dokler je to potrebno
oziroma dokler v postopek ne vstopi stranka,
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

Register političnih
strank

Ob-44312
V register političnih strank se pod zap.

št. 34, kjer je vpisana stranka Neodvisna
lista za Maribor, s skrajšanim imenom Li-

Legenda barv:
– valovi kot simbol reke Drave – modre

barve,
– griček, ki predstavlja Piramido in napis

pod polkrogom – zelene barve,
– nebo nad gričkom – svetlomodre barve,
– črke v gričku – bele barve.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-1/2001-0443 Ob-44224

Upravna enota Žalec izbriše iz evidence
statutov sindikatov, statut sindikata vpisane-
ga v evidenco pod zap. št. 58, št. odločbe:
024-004/94-3/MJ, z dne 8. 6. 1994, z
nazivom pravila o delovanju statuta sindika-
ta podjetja AERO ARM – Izdelovanje ke-
mičnih izdelkov in papirne konfekcije,
d.o.o., Dobrteša vas 66, p. Šempeter, kar
je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom Sindikat podjetja AERO ARM, s se-
dežem Dobrteša vas 66, p. Šempeter.

Št. 012-5/01 Ob-44314

V evidenci statutov sindikatov, vodenih
pri Upravni enoti Hrastnik, pod zap. št. 11,
kamor je vpisan Sindikat Forstek, d.d., se
z dnem 20. 2. 2001 vpiše sprememba se-
deža sindikata, tako da se po novem glasi:
Planinska cesta 15, 1431 Dol pri Hrast-
niku.

Št. 02801-2/01 Ob-44470

V evidenco statutov sindikatov, vodeno
pri Upravni enoti Celje pod zap. št. 121,
kamor je vpisana Sindikalna skupina
Osrednje knjižnice Celje, se z dne 7. 2.
2001 vpiše sprememba imena sindikata.
Novo ime sindikata je: Sindikat Glosa,
Sindikalna skupina Osrednje knjižnice
Celje, s sedežem: Muzejski trg 1/a,
3000 Celje.

Spremembe pravil o delovanju sindikal-
ne skupine Osrednje knjižnice Celje, ki so
jih dne 5. 12. 2000 na sestanku sprejeli
člani, se hranijo pri Upravni enoti Celje.

Za identifikacijo se uporabi že določena
matična številka 1116533.

Z dnem pravnomočnosti te odločbe se
nadomesti odločba Upravne enote Celje št.
02801-121/93 z dne 16. 12. 1993.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3073-2/99-53 Ob-44233
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je 20. 2.
2001 na podlagi 10., 11. in 24. člena Za-
kona o varstvu konkurence (Uradni list RS,
št. 18/1993; ZVK) v postopku za ugotavlja-
nje zlorabe prevladujočega položaja, uve-
denem 13. 7. 1999 na zahtevo družbe Pro-
dukcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Marjan Jurenec, gene-
ralni direktor družbe Produkcija Plus, d.o.o.
(v nadaljevanju Pro Plus), ki ga Urad vodi
proti javnemu zavodu RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana, ki ga zastopa Ja-
nez Čadež, generalni direktor (v nadaljeva-
nju RTV Slovenija), izdal naslednjo odločbo:

1. Zahtevek družbe Produkcija Plus
d.o.o., je v delu, ki se nanaša na ugotovitev
prevladujočega položaja, utemeljen, ker ima
RTV Slovenija zaradi načina financiranja pre-
vladujoč položaj na trgu prodaje oglaševa-
nja v televizijskih programih ter na trgu pro-
daje radiodifuznih storitev.

2. Zahtevek družbe Produkcija Plus,
d.o.o., v delu, ki se nanaša na očitano zlo-
rabo prevladujočega položaja, se zavrne,
ker:

– ravnanje RTV Slovenija, ki predstavlja
prelivanje komercialnih in javnih sredstev na
enem računu ter namenjanje dobička enote
Oddajniki in zveze za financiranje progra-
mov TV Slovenija, ne podleže določilom 10.
oziroma 11. člena ZVK, ampak določilom
17. člena ZVK, ki prepoveduje omejevanje
prostega nastopanja na trgu s splošnimi ali
posamičnimi akti,

– RTV Slovenija ni zlorabila svojega pre-
vladujočega položaja na trgu prodaje ogla-
ševanja v televizijskih programih v Republiki
Sloveniji s tem, ko je v letu 1999 znižala
cene oglaševanja v programih TV Slovenija,

– RTV Slovenija ni zlorabila prevladujo-
čega položaja na trgu prodaje oglaševanja v
televizijskih programih v Republiki Sloveniji
tako, da bi nudila naročnikom oglaševanja v
letu 1998 večje popuste kot so bili uradno
objavljeni ali neupravičeno združevala vo-
lumne (količine zakupljenih oglasov) sub-
jektov, ki so nastopali na trgu samostojno,

– RTV Slovenija ni zlorabila prevladujo-
čega položaja na trgu prodaje radiodifuznih
storitev s tem, ko je Svet RTV Slovenije dne
25. 3. 1999 sprejel sklep o povečanju vre-
dnosti točke za plačilo storitev enote Oddaj-
niki in zveze, ki posluje v okviru javnega
zavoda RTV Slovenija, za 17,5%. Sklep o
povišanju je stopil v veljavo s 1. 4. 1999.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-50/00-5 Ob-44234
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 20. 2. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št.56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,

Razglasi in objave

sta za Maribor ter s kratico imena LMB in
sedežem v Mariboru, Poštna ulica 3, vpi-
še zastopnik stranke Alojz Križman.
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da je koncentracija družb Živila Kranj, tr-
govina in gostinstvo d.d., Cesta na Okro-
glo 3, Naklo, in Delikatesa d.d., Ljublja-
na, Stegne 3, Ljubljana, skladna s pravili
konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Podjetji Živila Kranj d.d. in Delikatesa
d.d., Ljubljana sta 20. 10. 2000 sklenili
pogodbe, s katerimi je družba Živila Kranj
pridobila neposreden nadzor trgovske de-
javnosti družbe Delikatesa d.d. V zadevnem
primeru gre za koncentracijo v smislu do-
ločb druge alinee drugega odstavka 11. čle-
na ZPOmK.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga trgovine na drobno z izdelki za vsakdanjo
rabo ni izkazan resen sum, da bi bila kon-
centracija neskladna s pravili konkurence.
Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z
določili veljavne zakonodaje in pravili kon-
kurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 42. členu
Zakona o javnih

glasilih

Ob-44223
Ime javnega glasila: Nas čas.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., ulica Franti-

ška Foita 10, Velenje.
Viri financiranja za izdajanje tednika Naš

čas so naročnina, kolportažna prodaja ča-
sopisa, objavljanje oglasov in drugih propa-
gandnih sporočil. Objavljanje oglasov in dru-
gih propagandnih sporočil je tudi vir financi-
ranja za delovanje radia Velenje. Podjetje
sredstva pridobiva še z računalniškim obli-
kovanjem in založništvom.

Več kot 10 odstotkov kapitala družbe, in
sicer: 15,52 odstotka, kar je 291 od sku-
pno 1875 glasov ima Boris Zakošek, Šalek
6, Velenje.

Skladno z 10. členom statuta družbe in
s sklepom 10. skupščine družbe opravlja
poslovodske posle družbe Naš čas, d.o.o.,
direktor Boris Zakošek.

Ob-44310
Ime javnega glasila: Unikat.
Izdajatelj: Freising, d.o.o., Mestni trg 20,

Škofja Loka.
Direktor: Franci Bogataj.
Vir financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik (100%): Franci Bogataj, Stara ce-

sta 27, Škofja Loka.

Ob-44337
Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ce-

lje.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,

3211 Škofja vas.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: 100% lastnik

je Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211 Ško-
fja vas.

Direktor Radia Fantasy Celje je Robert
Šprah.

Ob-44340
Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ve-

lenje.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,

3211 Škofja vas.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: 100% lastnik
je Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211 Ško-
fja vas.

Direktor Radia Fantasy Velenje je Ro-
bert Šprah.

Ob-44341
Ime javnega glasila: Radio Val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,

6221 Dutovlje.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– 70% lastnik je Leopold Oblak, Tomaj

33, Dutovlje,
– 24% lastnik je Mohorjeva družba, Vik-

tringer Ring 26, Celovec.
Direktor Radia Val je Leopold Oblak.

Ob-44342
Ime javnega glasila: Radio Puntar.
Izdajatelj: Puntar d.o.o., Cesta Krških žr-

tev 135c, 8270 Krško.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: 100% lastnica
je Marinka Puntar, Anke Salmič 73, Lesko-
vec

Direktorica Radia Krško je Marinka Pun-
tar.

Ob-44344
Ime javnega glasila: Radio Vrhnika.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Robova 5,

1360 Vrhnika.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: 100% lastnica
je Meta Erbežnik-Golob, Vodnikova 30,
Ljubljana.

Direktorica Radia Vrhnika je Meta Er-
bežnik-Golob.

Ob-44345
Ime javnega glasila: Radio Portorož.
Izdajatelj: Enimar d.o.o., Cesta na Mar-

kovec 57, Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– 50% lastnik je Drago Kocjan, Žirje 1,

Žirje,
– 50% lastnik je Ennio Čermelj, Bazovi-

ška 12, Portorož.
Direktor Radia Portorož je Tomaž Vodu-

šek.

Ob-44346
Ime javnega glasila: Radio Top.
Izdajatelj: Biroteh d.o.o., Hrušica 175,

4276 Hrušica.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: 100% lastnik
je Samo Razinger, Pod hribom 10, Zasip.

Direktor Radia Top je Samo Razinger.

Objave delniških
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-44316
Družba Frantschach Industrijske vreče,

d.o.o., Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle, ki
je vpisana v register gospodarskih družb pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vl.
1/02836/00 v skladu z določili 454. člena
zakona o gospodarskih družbah, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
z dne 20. 2. 2001.
Osnovni kapital družbe v višini

921,684.402,78 SIT se zmanjša za
50,000.000 SIT, tako da sedaj znaša
871,684.402,78 SIT.

Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital, sprosti ozi-
roma vrne družbenikom v sorazmerju z nji-
hovimi osnovnimi vložki na dan izplačila.

V skladu s 454. členom zakona o gos-
podarskih družbah pozivamo upnike dru-
žbe, da se zglasijo na sedežu družbe, na
naslovu: Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Upnikom, ki z zmanjšanjem osnovnega
kapitala ne soglašajo, se poravna njihove
zahtevke.

Frantschach, d.o.o., Anhovo
direktor

mag. Amir Smajlagić, dipl. inž.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-44255
Uprava družbe Domel holding, družba

pooblaščenka, d.d., sklicuje

tretjo skupščino
delniške družbe,

ki bo dne 4. 4. 2001 ob 18.30, v Kultur-
nem domu v Železnikih, Trnje 39, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Izvolijo se predlagani orga-
ni skupščine.

2. Poslovno poročilo za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za leto 2000, skupaj z revizorskim
poročilom revizijske družbe PriceWater-
houseCoopers, d.d. in na podlagi pozitiv-
nega mnenja nadzornega sveta.

3. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: dobiček v višini

48,718.266,65 SIT se razdeli tako, da se
36,395.304 SIT nameni za dividende delni-
čarjem, razlika v višini 12,322.962,65 pa
ostane nerazporejena. Dividenda v višini 66
SIT bruto na delnico bo izplačana delničar-
jem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
na dan zasedanja skupščine. Izplačane bo-
do najkasneje do 30. 4. 2001.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2001 se imenuje revizijska družba Price-
WaterhouseCoopers, d.d., iz Ljubljane.

Gradivo za skupščino družbe bo na raz-
polago vsem delničarjem na sedežu družbe
pri Marici Tarfila, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki, ki bodo svojo udeležbo napovedali
pismeno vsaj tri dni pred skupščino, to je
do vključno 1. 4. 2001. Udeležba na skup-
ščini brez predhodne pismene prijave ne
bo možna.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 19. uri, z istim dnevnim
redom in v istih prostorih, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Delničarje naprošamo, da zaradi razdeli-
tve glasovnic pridejo na skupščino pol ure
pred zasedanjem.

Domel holding,
družba pooblaščenka d.d.

Železniki
uprava

Št. 1916 Ob-44311
Uprava delniške družbe Mercator – Go-

riška, trgovina in storitve, d.d., Nova Gori-
ca, sklicuje

7. redno skupščino delničarjev
družbe Mercator – Goriška, trgovina in

storitve, d.d.,
ki bo dne 4. 4. 2001 ob 14. uri, na

sedežu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva
19.

Predlog dnevnega reda:
1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Emila Pavšiča, za preštevalca gla-
sov se imenujeta Prezelj Marija in Ožbot
Nadja.

Notarka Eva Lučovnik bo nadzirala po-
tek skupščine in sestavila zapisnik o zase-
danju skupščine.

2. Sprejem predloga dopolnitev statuta
delniške družbe Mercator – Goriška,d.d.

Predlog sklepa: sprejme se dopolnitev
statuta delniške družbe Mercator – Gori-
ška,d.d., v predlaganem besedilu.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepa pod 1. točko je pripravila

uprava.
Predlog sklepa pod 2. točko sta pripra-

vila skupaj uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic sami ali njihovi po-
oblaščenci, ki so na dan skupščine vpisani
v delniško knjigo pri KDD.

Glasovanje o vsaki točki dnevnega reda
je javno z dvigom rok.

Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
sporočiti na naslov družbe vsaj tri dni pred
skupščino, to je najkasneje do 1. 4. 2001.
Pisna pooblastila pooblaščencev morajo bi-
ti na sedežu družbe vsaj tri dni pred sejo, to
je 1. 4. 2001. Če ob prvem sklicu ne bo
dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovni
sklic skupščine 4. 4. 2001 ob 16. uri, v
istem prostoru z enakim dnevnim redom.

Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 13. ure naprej.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda je na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak
delovni dan od 12. do 14. ure.

Mercator – Goriška, d.d.
predsednik uprave

Silvan Makuc

Ob-44328
Na podlagi 38. člena statuta Debitel,

d.d., Ljubljana (prečiščeno besedilo z dne
11. 11. 1998), sklicujem

skupščino
Debitel, d.d.,

ki bo 29. marca 2001 ob 17. uri, v sejni
sobi poslovne stavbe Autocommerce, d.d.,
Baragova 5, Ljubljana, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in
predstavitev notarja.

2. Izvolitev predsednika, imenovanje za-
pisnikarja in določitev preštevalca glasov.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani
predsednik Peter Vladimir Potokar, imenuje
se predlagana zapisnikarka Judita Setnikar
in določi se predlagano preštevalko glasov
Tatjano Petkovšek.

3. Sprejem letnega poročila za leto
2000, revidiranega s strani pooblaščene re-
vizijske hiše PricewaterhouseCoopers, na
predlog uprave in na podlagi mnenja nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
finančno poročilo za leto 2000.

4. Potrditev finančnega rezultata za leto
2000 na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta.

Predlog sklepa: doseženi čisti dobiček
poslovnega leta v višini 135,252.936,22
SIT ostane nerazporejen.

Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Debitel,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, ob delav-
nikih med 10. in 12. uro.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci mora-
jo svojo prisotnost na skupščini prijaviti naj-
manj 3 dni pred skupščino na sedežu dru-
žbe, pooblaščeni pa morajo v istem roku
oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.

Delničarje prosimo, da pridejo na sejo
vsaj pol ure pred najavljenim začetkom, da
bo lahko preverjen pripravljeni seznam ude-

ležencev glede na prijavljeno prisotnost in
da bodo prevzeli glasovnice.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne z enakim dnevnim redom ob 19. uri v
istih prostorih. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Debitel, d.d., Ljubljana
direktor

Borut Razdevšek

Ob-44333
Na podlagi 20. člena statuta Merkur za-

varovalnice, d.d., s sedežem v Ljubljani, skli-
cuje uprava

9. redno skupščino,
Merkur zavarovalnice, d.d.,

ki bo v sredo, 4. aprila 2001, s pričet-
kom ob 13. uri, v prostorih družbe na Du-
najski 58 v Ljubljani.

Dnevni red se glasi:
1. Sklepanje o letnem obračunu 2000

ter delitvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se letni obračun

2000 ter predlog o delitvi dobička.
2. Udeležba zavarovalcev na dobičku.
Predlog sklepa: sprejme se predlog up-

rave o udeležbi zavarovalcev na dobičku.
3. Poročilo nadzornega sveta.
4. Razbremenitev članov uprave in nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razbremeni

člane nadzornega sveta in uprave v smislu
8. točke drugega odstavka 19. člena statu-
ta družbe.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja

družbe za poslovno leto 2001 – KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

6. Razno.
Vsak delničar ima pravico, da ga zasto-

pa na skupščini zastopnik na podlagi pisne-
ga pooblastila. Pooblaščeni zastopnik mora
predložiti pooblastilo najkasneje ob začetku
skupščine družbe.

Gradivo za sejo skupščine družbe je na
vpogled na sedežu družbe.

Merkur zavarovalnica, d.d.
uprava

Ob-44389
Uprava družbe s soglasjem nadzornega

sveta sklicuje

skupščino
družbe Hoja, Lepljene konstrukcije in

žaga Škofljica, d.d.,
ki bo 31. 7. 2001 ob 12. uri, na sedežu

družbe Ljubljana, Ižanska 18, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Imenovanje organov družbe.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Letno poročilo družbe za leto 1998,

1999 in 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo družbe za leto 1998, 1999 in 2000, s
pozitivnim revizorjevim mnenjem, skupaj s
predlogom za razporeditev rezultatov po-
slovanja.

3. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
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Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvoli-
jo Por Drago, Hitij Alojz in Gabrovšek An-
ton.

Dva člana imenuje svet delavcev.
4. Imenovanje finančnega revizorja dru-

žbe.
Predlog sklepa: za finančnega revizorja

družbe se imenuje revizijska družba Ripro,
družba za revizijo, podjetniško svetovanje in
razvoj, d.o.o., Velenje.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
priglasijo družbi najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

Gradivo bo delničarjem na razpolago in
jim tudi posredovano v skladu z zakonom
mesec dni pred zasedanjem, ko bodo pri-
pravljena tudi revizijska poročila pooblašče-
nih revizorjev o poslovanju družbe.

Hoja, Lepljene konstrukcije
in žaga Škofljica, d.d.

uprava družbe:
Cimperman Janez

Ob-44499
Na podlagi 12. člena statuta delniške

družbe Safe Invest zavarovalniško posredo-
vanje d.d., Gosposvetska c. 84., Maribor
ter v skladu z določili Zakona o gospodar-
skih družbah uprava družbe sklicuje

12. redno sejo skupščine delniške
družbe

Safe Invest zavarovalniško
posredovanje, d.d. Gosposvetska c. 84,

Maribor
Skupščina delniške družbe bo dne 5. 4.

2001 ob 10. uri na Osojnikovi 3-5 na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti zastopanega kapitala, potrditev
dnevnega reda, izvolitev predsedujočega
skupščine, imenovanje notarja in tolmača
za nemški jezik ter preštevalca glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Potrdi se predlagan dnevni red.
Izvoli se predlagan predsednik skupščine.
Potrdi se predlagan notar in tolmač za nem-
ški jezik ter preštevalec glasov.

2. Popravek sklepa št. 4 sprejetega na
skupščini družbe z dne 6. 5. 1997.

Predlog sklepa: sklep številka 4 sprejet
na skupščini družbe Safe Invest d.d. z dne
6. 5. 1997 se popravi in sicer.

Dejavnost
»J/67.20 pomožne dejavnosti v zavaro-

valništvu in pokojninskih skladih« se črta.
Dejavnost
»J/74.40 ekonomsko propagiranje« se

zamenja z naslednjo dejavnostjo
»J/74.400 oglaševanje«
3. Sprememba opisnega dela firme in

sedeža družbe.
Predlog sklepa: opisni del firme družbe

se spremeni in odslej glasi: Safe Invest po-
sredovanje, d.d.

Sedež družbe se spremeni. Novi sedež
družbe je Osojnikova 3-5, Ptuj.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Gosposvetska c. 84, Maribor, vsak delovni
dan od 13. do 16.ure.

Delničarji lahko v 10 dneh po sklicu
skupščine predlagajo dopolnitev dnevnega
reda s predlogi, ki morajo biti pisni in ra-
zumno utemeljeni.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti za-
stopniki. Glasuje se osebno ali po poobla-
ščencu oziroma zastopniku. Pooblastilo za
zastopanje mora biti pisno in pred zaseda-
njem predloženo družbi. Vsebovati mora ime
in priimek ter naslov pooblastitelja in poo-
blaščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja.

Če skupščina ob času prvega sklica ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 11. uri na kraju prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu skupščina veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Safe Invest, d.d., Maribor
uprava

Stečajni postopki
in likvidacije

St 185/2000 S-44238
To sodišče je s sklepom St 185/2000

dne 20. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ALFA 92 Podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, svetovanje in trgo-
vino, d.o.o., Hrenova ulica 92a, Ljublja-
na, matična številka 5555825, šifra dejav-
nosti 74.843.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 5. 2001 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 20.
2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2001

St 108/2000 S-44239
To sodišče je s sklepom St 108/2000

dne 19. 2. 2001 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sitograf, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in zastopanje, d.o.o., Cesta
v Šmartno 35, Ljubljana, matična števil-
ka: 5331030, šifra dejavnosti: 51.700.

Dosedanja upraviteljica prisilne poravna-
ve Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane,
nadaljuje delo kot stečajna upraviteljica.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh

Objave sodišč

izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 5. 2001 ob 11.30 soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19.
2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

St 191/2000 S-44240
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom ONA ON Notranja trgovi-
na, d.o.o., Proletarska 4, Ljubljana, za
dne 26. 3. 2001 ob 12. uri v sobi 368/III
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

St 98/2000 S-44241
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom STT Strojna tovarna Tr-
bovlje, d.d., Vodenska cesta 49, Trbov-
lje, za dne 26. 3. 2001 ob 12.45 v sobi
368/III tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

St 215/2000 S-44242
To sodišče je s sklepom St 215/2000

dne 19. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Profima Marketing, con-
sulting, zastopstva, d.o.o., Dunajska 21,
Ljubljana, matična številka 5793041.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Moj-
ca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 5. 2001 ob 10.30 soba 352/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19.
2. 2000.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

St 141/2000 S-44243
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

141/2000 dne 14. 2. 2001 v stečajnem
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postopku nad dolžnikom M.I.P. Zdravje
d.o.o., Tominškova 60, Ljubljana Črnu-
če, stečajni postopek zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki pa se lahko pritožijo zoper sklep
v roku 15 dni od dneva objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

St 5/2001-4 S-44244
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic:

da je s sklepom opr. št. St 5/2001 z
dne 16. 2. 2001 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Integral Dolenj-
ske in Bele Krajine, d.o.o., Novo mesto,
promet, turizem in delavnice, Novo me-
sto, Podbevškova 2, matična številka
5455111, šifra dejavnosti 60.212 in njego-
vimi upniki.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta bri-
gad 5, Novo mesto.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku prisilne poravna-
ve na oglasno desko, naj prijavijo svoje ter-
jatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Jurglič, d.o.o., Trgovina in servis, Pu-

ščava 29, Mokronog,
– Petrol Slovenska naftna družba, d.d.,

Ljubljana, Dunajska 50,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna

enota Novo mesto, Novi trg, Novo mesto,
– Trgoavto, d.d., Koper, Pristaniška

43/a,
– Knez Brunislava, zaposlena pri dolžni-

ku, delavska zaupnica.
Oklic o začetku prisilne poravnave je bil

nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 2. 2001

St 2/2001-5 S-44246
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena

Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji objavlja oklic:

da je s sklepom opr. št. St 2/2001 z
dne 16. 2. 2001 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Bomales trgo-
vina in storitve, d.o.o., Nova Loka 43,
Črnomelj, matična številka 1199269, šifra
dejavnosti 51.530 in njegovimi upniki.

Za upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta bri-
gad 5, Novo mesto.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku prisilne poravna-
ve na oglasno desko, naj prijavijo svoje ter-
jatve sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upni-
kov v roku 30 dni po izteku roka iz prejš-
nje točke.

Člani upniškega odbora so:
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-

na, Trg republike 2,
– BTC, d.d., Ljubljana, Šmartinska 152,
– Marija Butala, Kajuhova 4, Črnomelj,

delavska zaupnica.
Oklic o začetku prisilne poravnave je bil

nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 2. 2001

St 108/2000 S-44247
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Arnuš Milan, Avtoprevozništvo, s.p.,
Na Ledini 3, Orehova vas, se v skladu s
členom 99/I ZPPSL začene in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2001

St 110/2000 S-44248
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Agencija Gloria, Posredovanje raz-
nih informacij po telefonu, Nataša Vaš,
s.p., Betnavska c. 131, Maribor, se v skla-
du s členom 99/I ZPPSL začene in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2001

St 15/2000 S-44249
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Steinparzer & Kaiser, d.o.o., Turner-
jeva 17, Maribor, se v skladu s členom
99/II ZPPSL, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnsoti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2001

S-44250
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika Perič – Proizvodna, investicijska in
trgovinska dejavnost Murska Sobota,
k.d., Lendavska 29/c, se iz razloga II. od-
stavka 99. člena ZPPSL ustavi.

Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka v višini
2,126.794,85 SIT, neporabljeni del v višini
14,473.320,42 SIT pa se izroči ločitvene-
mu upniku Pomurski banki, d.d., Bančna
skupina NLB Trg zmage 7, Murska Sobota.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 2. 2001

St 27/99 S-44251
To sodišče je s sklepom opr. št. St

27/99 z dne 5. 2. 2001 stečajni postopek

nad družbo Natura Market, živinoreja in
trgovina Koper, d.o.o., Farančan 3/A,
matična številka 5752795, šifra dejavnosti
11002, začelo in takoj zaključilo, ker dol-
žnik nima premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso. Po pravnomočnosti sklepa je odredi-
lo izbris družbe iz sodnega registra.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 2. 2001

St 49/2000 S-44252
To sodišče je s sklepom opr. št. St

49/2000 z dne 16. 2. 2001 odločilo:
Stečajni postopek nad družbo Imperial

Palace – hotelirstvo, d.o.o., Portorož,
Obala 45, matična številka 5871549, šifra
dejavnosti 55.100, se začne in se takoj za-
ključi, ker dolžnik nima premoženja, ki bi
prišlo v stečajno maso oziroma je neznatne
vrednosti.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris družbe iz sodnega registra.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 2. 2001

St 4/2001-45 S-44358
V stečajni zadevi dolžnika Derbi-di-

skont, Trgovina na drobno in debelo,
d.o.o., Kolodvorska 28, Ljutomer, stečaj-
ni senat razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev. Narok bo dne
17. 4. 2001 ob 13. uri pri tem sodišču v
sobi št.12.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev na tem sodišču v sobi št.
413/IV v ponedeljek, sredo in petek, v ča-
su od 9. do 12. ure, v sredo pa še v času
od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 2. 2001

St 58/99 S-44361
To sodišče v stečajnem postopku nad

Paco, d.o.o., Cankarjeva 10, Ljubljana –
v stečaju, razpisuje narok za preizkus terja-
tev za dne 27. 3. 2001 ob 10.30, soba
352/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2001

St 167/2000 S-44362
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

167/2000 dne 21. 2. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Revex, d.o.o., Val-
vasorjeva 3d, Izlake, zaključilo stečajni po-
stopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2001

St 225/2000 S-44363
To sodišče je s sklepom St 225/2000 z

dne 21. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lesdom, Mizarstvo, inže-
niring, trgovina, d.o.o., Ul. 28. maja 55,
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Ljubljana, matična številka 5729653, šifra
dejavnosti 36.140 in se opravi skrajšan ste-
čajni postopek.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Dar-
ja Erceg, odvetnica 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
dne 9. 5. 2001 ob 8.45, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2001

St 211/2000 S-44364
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

211/2000 dne 2. 2. 2001 v postopku pri-
silne poravnave nad dolžnikom Evex, Po-
djetje za inženiring, marketing, proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Verd 42, Vrhnika,
predlog zavrglo in postopek prisilne porav-
nave ustavilo.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2001

St 18/97-87 S-44289
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika Blisk, Livarna in proizvodnja, d.o.o.,
Murska Sobota, Plese 9, se zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 2. 2001

St 8/98-25 S-44291
Likvidacijski postopek nad likvidacijskim

dolžnikom Goriško, Sadjarstvo in dreve-
sničarstvo, d.o.o., Puconci št. 10 – v li-
kvidaciji, se zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 2. 2001

St 184/2000 S-44295
To sodišče je s sklepom St 184/2000

dne 19. 2. 2001 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Iskra elektrozveze Te-
lemobil, d.o.o. – v stečaju, Stegne 11,
Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2001

St 147/2000 S-44296
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

147/2000 z dne 19. 2. 2001 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Kresto, d.o.o.
– v stečaju, Zvonarska 1, Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

St 188/2000 S-44297
To sodišče je s sklepom St 188/2000

dne 12. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Stekič Nenad, s.p., Kidri-
čeva 9, Kočevje.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica iz Ribnice.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 5. 2001 ob 9.30, soba 307/III tu-
kajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2001

St 19/97-333 S-44299
Stečajni postopek zoper stečajnega dol-

žnika stečajne mase Radenska sistemi,
Radenci, Zdraviliško naselje št. 14, se
po II. odstavku 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.

Zoper sklep o zaključitvi postopka se
lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi
tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 2. 2001

St 123/2000 S-44300
To sodišče je s sklepom St 123/2000

dne 21. 2. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Deru, Trženje blaga in sto-
ritev, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana, matič-
na številka 5302200, šifra dejavnosti
51.510.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše, odvetnik iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 23. 5. 2001 ob 9.45, soba 307/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 2. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2001

St 66/2000 S-44301
To sodišče v stečajnem postopku nad

PRO-VIDEO, d.o.o., Kersnikova 6, Ljub-
ljana – v stečaju, ki se vodi pod opr. št.
St 66/2000, razpisuje 3. narok za preizkus

prijavljenih terjatev, ki bo dne 14. 3. 2001
ob 9.15, soba 307/III tega sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2001

St 192/2000 S-44303
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

192/2000 z dne 19. 2. 2001 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Teuton,
podjetje za trgovino, storitve in zastop-
stvo, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska 244.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2001

St 162/2000 S-44305
To sodišče je s sklepom opr. št. St

162/2000 z dne 5. 2. 2001 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Elan, družba za ustanavljanje, financira-
nje in upravljanje z drugimi družbami,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana in njegovi-
mi upniki.

Upnikom razreda A izplača dolžnik 20%
na dan 30. 6. 2000 ugotovljene terjatve, in
sicer v roku enega leta od pravnomočnosti
sklepa, z obrestno mero TOM + 0%, za čas
od dneva začetka postopka prisilne porav-
nave do plačila.

Ugotovi se, da sta upnika razreda B, Slo-
venska razvojna družba, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana in SKI MAR, d.o.o., Dunajska 160,
Ljubljana, konvertirala svojo terjatev v lastni-
ški delež pod pogojem, da bo prisilna porav-
nava sklenjena, podala izjavo o vpisu novih
delnic in bosta po pravnomočnosti sklepa
pridobila naslednje število delnic:

– Slovenska razvojna družba, d.d.:
1,476.700 delnic,

– SKI MAR, d.o.o.: 3,723.300 delnic.
Ugotovi se, da se za upnike razreda C in

D položaj po sklenjeni prisilni poravnavi ne
spremeni.

Priloga sklepa je preglednica s sezna-
mom upnikov z višino prijavljene terjatve,
ugovarjanimi terjatvami, ugotovljenimi terja-
tvami, faktorjem za glasovanje ter glasoval-
nimi deleži v nominalnem znesku (glasoval-
ne pravice) in v odstotku ter znižanimi zne-
ski za poplačilo.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
30. 1. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 14. 2.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2001

St 68/2000 S-44469
To sodišče v stečajnem postopku nad

Donit Laminati, d.o.o., Medvode, Cesta
kom. Staneta 38 – v stečaju razpisuje 2.
narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne
21. 3. 2001 ob 11.45, soba 368/III tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2001

St 72/98 S-44489
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
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postopku nad Avtoprevoz Zasavje Trbov-
lje – v stečaju za dne 4. 4. 2001 ob 10.30
v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišiču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2001

St 85/2000 S-44490
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Adriatic Lari, d.o.o., Ljub-
ljana – v stečaju za dne 11. 4. 2001 ob
9.30 v sobi 307/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 23. 2. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2000/455 IZ-1727
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. Z 2000/455 z dne 1. 2. 2001, v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, zoper dolžnico
Marijo Jevšenak, Pot v Konjsko 22a, Vojnik,
in zoper zastavitelja Jevšenak Mateja, Ljub-
ljanska c. 56, Celje, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice do dolžnikov v višini
2,500.000 SIT s pogodbeno dogovorjenimi
pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knji-
go, na podlagi sporazuma strank po 251.
členu ZIZ opravilo rubež in popis nepremič-
nine, poslovnega prostora v pritličju stavbe
na naslovu Celje, Mariborska 18, v skupni
izmeri 42,21 m2, kar v naravi predstavlja pi-
sarno, delavnico, garderobo, klet in solastni-
ški delež na skupnih sanitarijah, s sorazmer-
nim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah stavbe ter stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, ki je last Jevšenak Marije in
jevšenak Mateja na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 11. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2001

Z 2001/24 IZ-2485
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 2001/24 z dne 12. 2. 2001, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, zoper dolžnika in zasta-
vitelja PUV, d.d., Lava 11, Celje, zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice do dol-
žnika v višini 300,000.000 SIT, s pogodbe-
no dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvijo
zastavne pravice na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež
in popis nepremičnine, upravne stavbe, lo-
cirane na zemljiščih, vpisanih v vl. št. 451 in
931, obe k.o. Medlog, katere lastnik je dol-
žnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 16. 11. 1999 in akta o razdelitvi pre-

moženja pravic in obveznosti z dne 3. 4.
1992, do celote.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2001

R 00/00156 IZ-1736
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1102/00 z dne 11. 10. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
156/2000 z dne 13. 11. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., do dolžnika HEF,
d.o.o., Šmarje, Šmarje 146/A, na podlagi
kreditne pogodbe za investicije št.
24A000193 z dne 6. 10. 2000, v višini
4,500.000 SIT s pp, z obrestno mero 6%
letno, ki se spreminja v višini, rokih in način,
določen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice, obrestna mera pa
se po prejemu depozita Sklada za razvoj
malega gospodarstva zniža na T+1,5%, kre-
dit pa se revalorizira na podlagi temeljne
obrestne mere oziroma v rokih, višini in na-
čin v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom
o obrestnih merah upnice; terjatev zapade v
plačilo v 55 mesečnih obrokih, ki zapadejo
v plačilo 25. dne v mesecu, s tem da prvi
obrok zapade v plačilo dne 25. 1. 2001 in
zadnji najkasneje dne 25. 7. 2005 in pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz zgoraj navede-
ne pogodbe in sporazuma strank, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ški knjigi, in sicer poslovnega prostora št.
15-I/2, v izmeri 32,79 m2 in se nahaja v I.
nadstropju trgovsko poslovnega objekta
Barka v Kopru, Ob Ferrarski ulici, objekt
stoji na parc. št. 1567/5, 1567/17,
1567/18, vse k.o. Koper, popolnoma fina-
liziran, s pripadajočo solastninsko pravico
na zemljišču, na katerem stavba stoji in fun-
kcionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah stavbe, ki je last dolžni-
ka in zastavitelja, na podlagi prodajne po-
godbe, sklenjene med družbo MICOM
MARCUS, d.o.o., Koper, kot prodajalko in
družbo HEF, d.o.o., Šmarje, kot kupcem,
sklenjene dne 5. 12. 1997 in overjene pri
notarki Nevenki Kovačič iz Kopra, dne 16.
12. 1997, pod opr. št. OV 4922/97.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 1. 2001

Z 00/00158 IZ-1742
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1155/00 z dne 20. 10. 2000 in
sklepa naslovnega sodišča, opr. št. Z
158/2000 z dne 13. 11. 2000, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, do dolžnice Avtopralnice Gioia
Stepančič, s.p., na podlagi kreditne pogod-
be št. 1551-0000373-00 z dne 3. 10.
2000, v višini 175.000 ATS, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan črpanja kredita, z obrestno me-
ro, ki znaša 9,75% letno in je spremenljiva v
skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah banke; terjatev zapade v

plačilo v 60 zaporednih mesečnih obrokih,
katerih višina znaša 3,661,63 ATS v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, pri čemer prvi
obrok zapade v plačilo dne 1. 12. 2000,
zadnji pa 1. 11. 2005, ter ostalimi pogoji, ki
so razvidni iz zgoraj navedene pogodbe in
sporazuma strank, opravi rubež nepremič-
nin, ki nista vpisani v zemljiški knjigi, in si-
cer:

– poslovnega prostora št. 14, ki se naha-
ja v pritličju poslovne stavbe v Kopru, Ferrar-
ska 14, z vhodom iz Kolodvorske ulice, v
izmeri 21,35 m2, stavba stoji na parc. št.
1460 k.o. Koper, kateri je last zastaviteljev,
kar izhaja iz prodajne pogodbe, sklenjene
med Trans Koper, d.o.o., Koper, Ferrarska
12, kot prodajalcem in Stepančič Marjanom
ter Stepančič Gioio, oba Ob spomeniku 4,
Koper, kot kupcema, dne 11. 4. 1994 in

– poslovnega prostora št. 15 P, v veliko-
sti 26,45 m2, ki se nahaja v pritličju poslov-
nega objekta Ob ogrlici, faza D, stoječem
na parc. št. 1460, k.o. Koper, kateri je last
zastaviteljev, kar izhaja iz pogodbe o preno-
su poslovnega prostora v poseset, sklenje-
ne med s.p. Galeb Izola – Inženiring, kot
prodajalcem in Stepančič Marjanom in Ste-
pančič Gioio, oba Ob spomeniku 4, Koper,
kot kupcema, dne 5. 12. 1991.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank.

Listina se izroči v hrambo upnici.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 30. 1. 2001

Z 21/2001 IZ-1740
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 21/2001 z dne 2. 2.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. 03, v
skupni izmeri 72,10 m2, ki se nahaja v sta-
novanjski hiši na naslovu Mlakarjeva 2,
Kranj, stoječi na parc. št. 946/4, vl. št.
1584, k.o. Kranj, in še ni vpisano v zemljiški
knjigi, dolžnica Darja Pirec, roj. 21.8.1960,
Cesta Kokrškega odreda 11, Kranj, zastav-
ni dolžnik Bor Balderman, roj. 23. 11.
1953, Ulica Veljka Vlahoviča 3, Kranj, ter
zastavni dolžnik mld. Luka Pirec, roj. 14. 6.
1988, Cesta Kokrškega odreda 11, Kranj,
pridobili na podlagi prodajne pogodbe z dne
5. 10. 2000 in dodatkih z dne 10. 10.
2000 in 2. 12. 2000, ki so jo sklenili s
prodajalko Nekijo Salihi, Mlakarjeva 2,
Kranj, na naroku dne 2. 2. 2001 zarubljeno
za zavarovanje denarne terjatve po posojilni
pogodbi št. 99-007-976 z dne 17. 1. 2001,
v višini 6,500.000 SIT s pripadki, v korist
upnice Gorenjske banke, d.d., Kranj, Blei-
weisova 1, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 2001

Popravek

Z 2000/01221 IZ-1734
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Kokalj Tamari, v izvršilni zadevi upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, ki ga zastopa Boris Bavdek
iz Ljubljane, zoper dolžnika Šarec Franca,
s.p., Trgovina s športno opremo FAL
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SPORT Domžale, Ljubljanska 80, Domžale,
in zastaviteljev Humar Marije in Humar Mar-
jana, oba Ptujska ulica 14, Ljubljana, dne
12. 12. 2000 sklenilo:

sklep tega sodišča z dne 31. 8. 2000,
opr. št. Z 2000/01221 se v izreku zavaro-
vanja v 4. vrstici popravi tako, da se pravilno
glasi: funkcionalnem zemljišču stanovanjske
hiše Ptujska 14, Ljubljana, ne pa funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske hiše Dimi-
čeva 12, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2000

Z 2001/00004 IZ-1719
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00004, ki ga je dne 18. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju s kabine-
tom št. 5/P, ki se nahaja v stanovanjski hiši,
na naslovu Agrokombinatska 6, Ljubljana, v
skupni izmeri 62,82 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, stoječem na parc. št. 316,
333, 353/1, 353/3, 350, 352/1, 351,
318/3 in 324, vse k.o. Kašelj, ki je last
dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 11. 2000, sklenjene s prodajalko
Bamburač Nado, Agrokombinatska 6, Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2001

Z 2000/02075 IZ-1721
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2000/02075 z dne 18. 1. 2001,
je bilo stanovanje št. 8, v 1. nadstropju na
Vlahovičevi 14 v Ljubljani, v izmeri 60,92
m2, ki je last zastavitelja Handanovič Jasi-
ma, Vlahovičeva 14, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 1219/91 z dne 13. 1. 1992, z dnem
18. 1. 2001, zarubljeno v korist upnice Ban-
ke Domžale, d.d., Domžale, bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 17,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2001

Z 2001/00103 IZ-1722
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00103, ki ga je dne 31. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 5, v
izmeri 50,35 m2, v I. etaži poslovno trgov-
skega objekta, Litijska c. 43, Ljubljana, sto-
ječega na parc. št. 200/15, vl. št. 1202,
k.o. Štepanja vas, ki je last dolžnika na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe, št. 0004025 z
dne 27. 11. 2000, sklenjene s prodajal-
cem Trgovskim podjetjem Contix, d.o.o.,
Litijska c. 43, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnice Abanke, d.d., Ljubljana, Glav-
na podružnica Maribor, Razlagova 11, Ma-
ribor, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2001

Z 2000/02344 IZ-1724
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2000/02344, ki ga je dne 26. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju oznake IV.P/5-C, ki
stoji na parc. št. 1094/9 in 1094/16 ter del
parc. št.1094/10, vse k.o. Črnuče, v skupni
izmeri 55,70 m2, ki je last dolžnika, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe, št. 02/2000 z
dne 12. 10. 2000, sklenjene s prodajalcem
Emona-Blagovnica Bežigrad, d.d., Dunajska
49, Ljubljana, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Domžale, d.d., bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2001

Z 2001/00007 IZ-1725
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00007, ki ga je dne 30. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnih prostorih v celot-
nem 4. nadstropju, v skupni izmeri
558,26 m2, v celotnem 5. nadstropju razen
pisarn št. 502, 503, 504, 505 in 506, v
skupni izmeri 284,98 m2, v celotnem 6.
nadstropju razen pisarn št. 603, 604, 605,
606, 623 in 626, skupne izmere
211,89 m2, skladišča v prvi kleti objekta št.
22, v skupni izmeri 19 m2 in 24 parkirnih
mest v prvi kleti garažnega objekta v poslov-
no trgovskem objektu C1 na naslovu Vurni-
kova 2, Ljubljana, stoječem na parc. št.
1788 in parc. št. 1789, k.o. Bežigrad, ki so
last dolžnika na podlagi kupne pogodbe št.
9/92-DJ-C1 z dne 7. 7. 1992, sklenjene s
prodajalcem Gradis – Gradbeno podjetje
Ljubljana, p.o., Ljubljana, Gradnikove briga-
de 11, zastavna pravica v korist upnice Slo-
venske zadružne kmetijske banke, d.d., Mi-
klošičeva 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 50,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2001

Z 2001/00016 IZ-2474
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 41/2001 z dne 18. 1. 2001, v skladu s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2001/00016 z dne 5. 2. 2001 odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo – trgovskega lokala v izmeri
204,90 m2, ki se nahaja v pritličju, in klet-
nega prostora za agregate v izmeri
12,90 m2, oboje v poslovno-stanovanjski
stavbi v Rušah, Ul. Pohorskega bataljona 4,
zgrajeni na parc. št. 949/1 in parc. št.
949/2, pripisanih k vl. št. 1274, k.o. Ruše,
skupaj s pripadajočim deležem skupnih de-
lov stavbe in funkcionalnega zemljišča, last
zastaviteljev Janeza in Vesne Planinšič, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s pro-
dajalcem TP Prehrana, d.d., Maribor, v za-
varovanje denarne terjatve upnice Nove kre-
ditne banke Maribor, d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, v višini 14,000.000 s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2001

Z 5/2001 IZ-1732
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 6/2001-3, ki ga je dne 26. 1. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na apartmajih št. 5 in 34 v
naselju Prekmurska vas v Moravskih topli-
cah, tip Marjetica, vsak v skupni izmeri
44,28 m2, zgrajenem na parc. št. 915, 916,
917, 918, 919 in 920, k.o. Martjanci, ki
sta last dolžnika - zastavitelja, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 85/2000, skle-
njene dne 28. 12. 2000 s prodajalcem
Zdraviliščem Moravske toplice, d.d., in
Electa Inženiring, d.o.o., Ljubljana, zastav-
na pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Ljubljana, Podružnica Maribor,
Strossmayerjeva 26, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 220,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 1. 2001

Z 10/2001 IZ-1741
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 10/2001, ki ga je dne 2. 2. 2001 izdalo
Okrajno sodišče v Murski Soboti, je bila usta-
novljena na apartmaju v turističnem naselju
Prekmurska vas – II. faza v Moravskih topli-
cah, tip Vijolica št. 7, v izmeri 30,67 m2

bivalne površine, 9,21 m2 terase in 2,78 m2

pokriti vhod, zgrajenem na parc. št. 915,
916, 917, 198, 919 in 920, k.o. Martjanci,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
5. 10. 2000 s prodajalcem MPM Enginee-
ring, d.o.o., Ljubljana, zastavna pravica v ko-
rist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec
Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,460.000 ATS, kar znaša v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je znesek 146,346.200 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 2. 2001

Z 2000/00035 IZ-1737
Okrajno sodišče v Žalcu je s sklepom

opr. št. Z 2000/00035 z dne 6. 10. 2000,
v postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Slovenske investicijske banke, d.d.,
Ljubljana, Čopova 38, Ljubljana, v višini
1,060.000 ATS s pripadki, v tolarski proti-
vrednosti po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila, do dolžnika Štefana Fi-
javža s.p., Pekarstvo in trgovina, Šempeter
22, Šempeter v Savinjski dolini, stanujoč
Muzejski trg 2, Celje, z zastavno pravico na
dolžnikovi nepremičnini, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, na podlagi sporazuma strank, v
skladu z 251. členom zakona o izvršbi in
zavarovanju, dovolilo in opravilo rubež in
popis nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, in sicer poslovnega lokala v pri-
tličju poslovno-stanovanjskega objekta v Žal-
cu, Cankarjeva 5, v skupni izmeri 201,03
m2, s solastniškim deležem na funkcional-
nem delu zemljišča parc. št. 821/2 in parc.
št. 821/5, obe k.o. Žalec, katerega lastnik
je dolžnik na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 11. 2. 2000, overjene pri notarju
Srečku Gabrilu pod OV št. 1969/2000 z
dne 17. 4. 2000 in aneksa št. 01/2000 k
citirani pogodbi z dne 13. 4. 2000, overje-
nega pri notarju Srečku Gabrilu pod OV št.
1970/2000 z dne 17. 4. 2000.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 6. 10. 2000



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14-15 / 2. 3. 2001 / Stran 951

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 1998/06921 SR-1745
I 1999/07099
I 2000/02903

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems v izvršilni zadevi upnikov
Slađana Prtija, mld. Srđan Prtija in mld. San-
dra Prtija, Zaloška 60, Ljubljana, ki jih za-
stopa zakonita zastopnica – mati Rosa Prti-
ja, naslov isti, proti dolžniku Miroslavu Prti-
ja, Ul. 4. julija 6, Sanski Most, zaradi izterja-
ve preživnine, dne 30. 1. 2001 sklenilo:

dolžniku Prtija Miroslavu se na podlagi
82. člena zakona o pravdnem postopku –
ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2001

P 82/00 SR-3003
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ci Veri Gams Premerl v pravdni zadevi tože-
če stranke Mihajla Vukeliča iz Ljubljane, Šti-
hova 22, ki ga zastopa pooblaščena odvet-
niška družba Vidovič Horvat, o.p. - d.n.o.,
odvetnika Nataša Vidovič in Vladimir Horvat
iz Ljubljane, zoper toženo stranko Ilonko
Gartner iz Ljubljane, Bratovševa ploščad 26,
v postopku po tožbi zaradi vračila
5,976.180 SIT, dne 15. 2. 2000, izven
naroka sklenilo:

toženi stranki Ilonki Gartner, neznanega
bivališča, se kot začasna zastopnica postavi
odvetnica Maja Besednjak iz Ljubljane, Pra-
žakova 20.

Začasna zastopnica bo zastopala drugo-
toženca, dokler ne bo on ali njegov poobla-
ščenec nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler mu skrbstveni organ ne bo postavil skr-
bnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2000

P 764/2000 SR-15089
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodniku

Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi tožeče
stranke Janeza Potokarja, Jakčeva 40, Ljub-
ljana, ki ga zastopa odvetnica Tajka Golob iz
Ljubljane, proti toženim strankam 1. Janiju
Potokarju, Steletova 15, Kamnik, 2. Marinki
Jankovec, Marinča vas 20, Zagradec, ki jo
zastopa odvetnik Mojmir Jesenko in ostali iz
Ljubljane, 3. Dušanu Erjavcu, C. Cirila Ko-
smača 8, Ljubljana Šmartno, ki ga zastopa
odvetnica Lucija Šikovec-Ušaj iz Ljubljane,
4. Marku Lipovšku, Sela 121, Dobova, ki ga
zastopa odvetniška družba Vidmar, Šribar in
drugi iz Brežic, zaradi ugotovitve, da pogod-
ba o ugotovitvi dejstev in aneks z dne 9. 2.
2000 in 6. 3. 2000 nimajo pravnega učinka,

izstavitve listine, izročitve stanovanja pcto
2,100.000 SIT ter predloga za izdajo zača-
sne odredbe sklenilo:

četrtemu tožencu se prepoveduje odtuji-
tev enoinpolsobnega stanovanja št. 73, v 6.
nadstropju stolpnice v Ljubljani, Jakčeva 40,
brez obremenitve, in sicer z darilno pogod-
bo med tožnikom in prvim tožencem z dne
10. 2. 1992, ustanovljene osebne služno-
sti, dosmrtne rabe stanovanja, z vpisom te
prepovedi na originalu kupne pogodbe z
dne 6. 3. 2000, sklenjene med tretjim to-
žencem kot prodajalcem in četrtim tožen-
cem kot kupcem, ki jo je dolžan takoj pre-
dložiti sodišču zaradi vpisa te prepovedi.

Če četrti toženec ne bo takoj oziroma v
roku 3 dni od prejema predmetnega sklepa
poslanega pooblaščencu, predložil v prvem
odstavku navedenega originala pogodbe, se
mu izreče denarna kazen v znesku 500.000
SIT. Sodišče bo po uradni dolžnosti opravilo
izvršbo na podlagi sklepa o izrečeni kazni.

Ta sklep o začasni odredbi se takoj raz-
glasi na oglasni deski naslovnega sodišča
in objavi v Uradnem listu RS.

Začasna odredba velja do konca izvršil-
nega postopka v zvezi s to pravdo.

Odločitev o pravdnih stroških se pridrži
do končnega odločanja v pravdni zadevi.

V ostalem delu se predlog za izdajo za-
časne odredbe zavrne.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2000

I 98/202 SR-2969
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnika JP Komunala, Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 11/a, Trbovlje, proti dolžniku
Samirju Sulejmanoviču, Žabjek 1, Trbovlje,
zaradi izterjave 15.735 SIT s pp sklenilo:

dolžniku Samirju Sulejmanoviču, Žabjek
1, Trbovlje, se za vročanje sodne pošte v
tem izvršilnem postopku postavi začasno za-
stopnico Matejo Hodej, Vreskovo 63, Tr-
bovlje, ki je rojena 7. 8. 1969.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 15. 10. 1999

Oklici pogrešanih

N 27/2000 PO-2478
Matis Nikolaj, sin Ludvika in Marije, roj.

27. 5. 1931 pri Gradu, nazadnje stanujoč v
Murski Soboti, Kolodvorska 11, je pogre-
šan od leta 1946 dalje. Predlagatelj doka-
zovanja smrti pogrešanega je Matis Ludvik,
Apače 62. Skrbnica za pogrešanega je Mar-
jeta Gerenčer, socialna delavka, zaposlena
pri Centru za socialno delo v Murski Soboti.
Kdor ve kaj več o smrti pogrešanega, naj to
sporoči njegovi skrbnici ali predlagatelju te-
ga postopka oziroma temu sodišču.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 2. 2001

N 28/2000 PO-2479
Matis Etelka, hči Ludvika in Marije, roj.

30. 6. 1935 v Murski Soboti, nazadnje sta-
nujoča v Murski Soboti, Kolodvorska 11, je

Spremembe

NOVA GORICA

Srg 96/00402 Rg-1447
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00402 z dne 22. 12. 1999,
pri subjektu vpisa KRAJC, Zlatarstvo, uvoz-
izvoz, trgovina, d.o.o., Nova Gorica, se-
dež: Gradnikove brigade 6, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/01861/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča izstop in
vstop družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5528275
Ustanovitelji: Cej Tomislav in Krašovec

Jernej, oba izstop 18. 7. 1996 ter Cej Zvo-
nimir, Nova Gorica, Cankarjeva 17, vstop
18. 7. 1996, vložek: 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Sodni register
vpisi po ZGD

pogrešana od leta 1946 dalje. Predlagatelj
dokazovanja smrti pogrešane je Matis Lud-
vik, Apače 62. Skrbnica za pogrešano za-
poslena pri Centru za socialno delo v Mur-
ski Soboti. Kdor ve kaj več o smrti pogreša-
ne, naj to sporoči njeni skrbnici ali predla-
gatelju tega postopka oziroma temu
sodišču.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 2. 2001

Izbrisi

KRANJ

Rg-2548
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 2000/01399 z dne 5. 1. 2001, pod
št. vložka 1/00486/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi po-
datki:

Matična št.: 5296811
Firma: ADUT, trgovsko podjetje, Stra-

hinj, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Strahinj 61, 4202 Naklo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih ob-

veznosti izbrisane družbe prevzame Kerč
Marko, Predoslje 120, 4000 Kranj, vložek:
1,500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
14. 11. 1989.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na
podlagi prvega odstavka 398. člena zako-
na o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93, v nadaljevanju: ZGD) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
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izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslo-
ve družbenikov, ki so prevzeli obveznost
plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisa-
ne družbe.

Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o
izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

LJUBLJANA

Srg 11735/2000 Rg-1743

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko
sodišče na predlog družbe LENČEK sla-
ščičarna, Shabani in ostali, d.n.o., Ko-
menda, Krekova 10, za vpis prenehanja
družbe po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra, dne 29. 1. 2001 ob-
javlja sklep:

LENČEK slaščičarna, Shabani in osta-
li, d.n.o., Komenda, Krekova 10, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 11. 7. 2000.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Shabani Sami, Krekova
10, Komenda in Kepec Jolanda, Pibernikova
13, Šmarca, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom 0 SIT, prevzemata obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu združenja iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2001

Srg 354/2001 Rg-3126

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog EL STAR Trgovina, export-
import, inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šmar-
tinska 130, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe EL STAR Trgovina, export-import,
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
130, objavlja sklep:

EL STAR Trgovina, export-import, in-
ženiring, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
130, reg. št. vl. 1/21084/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 5. 1. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Občina Zagorje ob Savi, Občinska upra-
va, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
štampiljko okrogle oblike z grbom občine
Zagorje ob Savi in besedilom: OBČINA ZA-
GORJE OB SAVI CESTA 9. AVGUSTA 5.
gnn-48408

Priglasitveni list

Bandelj Koren Evelina, Martina Krpana
ulica 30, Ljubljana, priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-0739/99, mat. št. 1340557,
izdan dne 5. 3. 1999. gni-48488

Bobnar Marjan s.p., Moste 45/c, Ko-
menda, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
053236/1455/01-251998. gnr-48633

Bračika Monika, PP 57 – TPC, Metlika,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
011441/0308/03-44/1995, izdana dne
2. 12. 1998. gnt-48977

Cerovski Janez, Kidričeva 18, Rogaška
Slatina, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
430195580064/95. gnq-49030

Dolinar Milena, Šmartno 5, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
033720/2798/00/37/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnu-48726

Fabijan Slavica, Pionirska cesta 1, Do-
lenjske Toplice, priglasitveni list, opravilna
št. 038/2236-98. gnb-48420

Jurušič Zvonimir, Glavni trg 20, Sevni-
ca, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
reprezentativno obrno dovolenje, št.
038619/05556/00-57/1995, izdana dne
6.3. 1995. gnd-48918

Količ Marjan s.p., Veliki Podljuben 2,
Uršna sela, priglasitveni list, opravilna št.

Ustanovitelj je Anton Sojer, Brezovica, Gor-
nja pot 15, z ustanovitvenim kapitalom
2,567.516 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse preostalo premoženje druž-
be prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2001

038/0100-94, izdan dne 10. 2. 1994.
gni-48663

Kosar Terezija, Krčevina pri Vurbergu
4, Ptuj, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
06-0402/2136/01-52. gnh-48468

Majkić Jovan, Ilirska ulica 8, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št.
028932/1012/00-35/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnp-48656

Trpin Zdenko, Zakriž 38, Cerkno,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
032426/0632/00-21/1995. gnk-48715

Turnar Franc, Strma ul. 6, Rogatec, pri-
glasitveni list, opravilna št. 54-0380/94.
gnb-48970

Zavrl Alfonz, Ulica Luke Svetca 5, Litija,
priglasitveni list, opravilna št. 23-0244/94,
izdan dne 30. 5. 1994. gnl-48810

Zavrl Anton s.p., Jerebova ulica 6, Liti-
ja, priglasitveni list, opravilna št.
23-0186/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnd-48943

Zavrnik Bojan s.p., Smetanova ulica 36,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-4411/96. gnv-48850

Železnik Silva, Gornji trg 38, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-0101/94,
izdan dne 18. 4. 1994. gno-48732

Žižmond Nadja, Mizarska 20/b, Solkan,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
004367/2374/00-47/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gno-48707

Potne listine

Antolin Ruža, Hotiza 169, Lendava –
Lendva, potni list, št. AA 754043, izdala
UE Lendava. gnh-48939

Arko Boris, Šarhova 41, Maribor, potni
list, št. BA 433836, izdala UE Maribor.
gnc-48694

Bajde Matjaž, Mali hrib 4/b, Kamnik,
potni list, št. BA 270736, izdala UE Kam-
nik. gne-48992

Barlič Gregor, Hrastnik 10, Moravče,
potni list, št. BA 987846, izdala UE Dom-
žale. gnw-48999

Batič David, C. Františka Foita 8, Vele-
nje, potni list, št. AA 899715, izdala UE
Velenje. gnf-48666

Baumgarten Rok, Ptujska 30, Ljublja-
na, potni list, št. AA 307988, izdala UE
Ljubljana. gnj-48787

Berlot Žarko, Koromberk, Pavšičevo na-
selje 16, Nova Gorica, potni list, št. BA
593096, izdala UE Nova Gorica.
gnx-48498

Berlot Žarko, Koromberk, Pavšičevo na-
selje 16, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 147464, izdala UE Nova
Gorica. gny-48497

Bernertič Dean, Ul. Preletarskih brigad
18, Izola – Isola, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 18813, izdala UE Izola.
gnn-48658
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Bernertič Nevenka, Ul. Preletarskih bri-
gad 18, Izola – Isola, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 29831, izdala UE Izola.
gnm-48659

Borštnar Gorazd, Pokljukarjeva 96,
Ljubljana, potni list, št. CA 35039, izdala
UE Ljubljana. gnl-48789

Božović Miloš, Kriška ulica 26, Kranj,
potni list, št. BA 157430, izdala UE Kranj.
gnr-49029

Brezovac Branivoje, Slovenska 26,
Mengeš, potni list, št. BA 932099, izdala
UE Domžale. gny-48922

Cafuta Milan, Zidanškova ul. 15, Ptuj,
potni list, št. BA 975579, izdala UE Ptuj.
gnz-48771

Cirjak Milena, Gabrje pri Dobovi 25/a,
Brežice, potni list, št. BA 291749, izdala
UE Brežice. gnm-48484

Colnarič Suzana, Kozjak nad Pesnico
63, Zgornja Kungota, potni list, št. AA
947884, izdala UE Pesnica. m-281

Cubr Igor, Rozmanova 24/i, Ilirska Bis-
trica, potni list, št. AA 9669, izdala UE
Ilirska Bistrica. gno-48957

Čorović Selma, Podbrezje 164, Naklo,
potni list, št. BA 276511, izdala UE Kranj.
gng-48490

Črček Sandi, Kidričeva ulica 6, Koče-
vje, potni list, št. BA 407145, izdala UE
Kočevje. gnf-48641

Čuček Nataša, Čopova 25, Celje, potni
list, št. AA 410769, izdala UE Celje.
gnc-48519

Čuk Irena, Lucija, Liminjanska cesta 2,
Portorož – Portorose, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 144698, izdala UE Piran.
gnr-48779

Dimnik Alenka, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 190259, izdala
UE Ljubljana. gnp-48681

Dučanović Demo, Cesta revolucije 4,
Jesenice, potni list, št. BA 70708, izdala
UE Jesenice. gns-48953

Erdeljan Aleksander, Pesniški dvor
18/a, Pesnica pri Mariboru, potni list, št.
AA 808514. m-302

Erjavec Boštjan, Marinovševa 28, Ljub-
ljana-Šentvid, potni list, št. BA 313231.
gnq-48480

Filej Silva, Maria Kogoja 1/c, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
64501, izdala UE Nova Gorica.
gnz-48596

Flek Andreja, Kajuhova ulica 2, Črno-
melj, potni list, št. BA 390794, izdala UE
Črnomelj. gng-48840

Ganoni Vid, Smrtnikova ulica 3, Ljublja-
na, potni list, št. AA 5777, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-48531

Gobec Jožef, Srednje 17/d, Bresterni-
ca, potni list, št. AA 547944, izdala UE
Maribor. gnn-48483

Golc Marjan, Štalčeva 2, Medvode, pot-
ni list, št. AA 604105, izdala UE Ljubljana.
gnz-48921

Gorkič Barbara, Vrtojba, Ulica 9. sep-
tembra 194, Šempeter pri Gorici, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 147182, izdala
UE Nova Gorica. gns-48903

Gregorc Vinko, Clevelandska 49, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 303836, izdala UE
Ljubljana. gnw-48849

Grošelj Friderik, Habatova 11/a, Trzin,
potni list, št. AA 88207, izdala UE Domža-
le. gnx-48698

Grüne Hilda, Hrastje 137, Kranj, potni
list, št. BA 222098, izdala UE Kranj.
gng-48919

Hamer Štefan, Kozjak pri Ceršaku 14,
Ceršak, potni list, št. AA 23531, izdala UE
Pesnica. m-296

Herman Franc, Trpinčeva 96/a, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 61714, izdala UE
Ljubljana. gnu-48801

Herman Vera, Trpinčeva 96/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 170704, izdala UE
Ljubljana. gnt-48802

Hojnik Verdev Metka, Zadobrova 37/a,
Škofja vas, potni list, št. AA 836839, izda-
la UE Celje. gnf-48941

Horvat Marjan, Juršinci 71, Juršinci,
potni list, št. BA 975548, izdala UE Ptuj.
gny-48772

Isović Sanela, Gregorčičeva ul. 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 557889, izdala
UE Ljubljana. gni-48988

Ivančič Aleksander, Selska cesta 31,
Ptuj, potni list, št. CA 038649, izdala UE
Ptuj. gnx-48773

Janež Jožef, Kogojeva ul. 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 44157, izdala UE Ljublja-
na. gnf-48466

Janičević Zoran, Delakova ul. 46, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 876603.
gng-48465

Jaunik Suzana, Šentiljska cesta 120,
Maribor, potni list, št. BA 503448, izdala
UE Maribor. gnw-48674

Javornik Tomaž, Struževo – del 14,
Kranj, potni list, št. AA 925111, izdala UE
Kranj. gnb-48945

Jocić Milan, Beblerjeva 6, Idrija, potni
list, št. CA 4280, izdala UE Idrija.
gnj-48612

Jokan Sonja, Semedela 76, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 484177, iz-
dala UE Koper. gne-48892

Jokan Sonja, Semedela 76, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 23285, izdala UE Koper. gno-48907

Jurša Bojan, Ljubljanska 102, Maribor,
potni list, št. BA 296582, izdala UE Mari-
bor. gnf-48766

Kariš Damjan, Planina 1, Kranj, potni
list, št. BA 222376, izdala UE Kranj.
gny-48522

Kolbič Vesna, Dolnja Počehova 14/d,
Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA
354202, izdala UE Pesnica. m 352

Kopčič Pavel, Cesta XIV. divizije 129,
Maribor, potni list, št. AA 610653, izdala
UE Maribor. gnz-48821

Kos Vinko, Pot v Bitnje 8, Kranj, potni
list, št. AA 492822, izdala UE Trebnje.
gng-48765

Koštrun Peter, Jakčeva 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 773522, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-48819

Kovač Jožef, Log 5, Boštanj, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
88/1999. gnb-49020

Krajnc Andrej, Arbajterjeva ul. 8, Ptuj,
potni list, št. CA 10767, izdala UE Ptuj.
gnv-48775

Kranjčec Frančiška, Zlatoličje 103,
Starše, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 113/2000. gnw-48824

Kranjčec Zvonko, Zlatoličje 103, Star-
še, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 113/2000. gny-48822

Kropivšek Liljana, Maistrova 16, Celje,
potni list, št. AA 568674, izdala UE Celje.
gni-48913

Kropivšek Rajko, Maistrova 16, Celje,
potni list, št. AA 568672, izdala UE Celje.
gnh-48914

Kropivšek Žiga, Maistrova 16, Celje,
potni list, št. BA 930113, izdala UE Celje.
gnj-48912

Kurinčič Iztok, Šutna 10, Brestanica,
potni list, št. CA 23358, izdala UE Krško.
gng-48815

Lah Ivan, Trdinova ulica 27, Novo me-
sto, potni list, št. BA 337465, izdala UE
Cerknica. gne-48842

Laharnar Vincenc, Ponoviška 5, Litija,
potni list, št. BA 5845, izdala UE Litija.
gni-48463

Lainšček Andrej, Dolenci 13/a, Šalov-
ci, potni list, št. BA 195379, izdala UE
Murska Sobota. gnd-48518

Lević Benjamin, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 708567, izdala
UE Ljubljana. gno-48682

Lević Bernard, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 898189, izdala
UE Ljubljana. gnn-48683

Lorber Gregor, Slamnikarska 8, Men-
geš, potni list, št. BA 598671, izdala UE
Domžale. gny-48947

Majcen Jasna, Klavčičeva ulica 8, Kam-
nik, potni list, št. BA 593681, izdala UE
Kamnik. gng-48965

Marc Darjo, Gradišče pri Vipavi 36, Vi-
pava, potni list, št. BA 933449, izdala UE
Ajdovščina. gnv-48900

Marc Majda, Gradišče pri Vipavi 36, Vi-
pava, potni list, št. AA 425266, izdala UE
Ajdovščina. gnx-48898

Marc Matija, Gradišče pri Vipavi 36, Vi-
pava, potni list, št. BA 806183, izdala UE
Ajdovščina. gny-48897

Marc Tilen, Gradišče pri Vipavi 36, Vi-
pava, potni list, št. CA 18302, izdala UE
Ajdovščina. gnz-48896

Marčec Mirko, Zelena pot 28, Ljublja-
na, potni list, št. AA 527278, izdala UE
Ljubljana. gnu-48651
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Marinč Marko, Sp. Pirniče 21/h, Med-
vode, potni list, št. AA 679600, izdala UE
Ljubljana. gnu-48676

Marušič Cirila, Opatje selo 54, Miren,
maloobmejno prepustnico, št. AI 20197,
izdala UE Nova Gorica. gnq-48780

Medić Damir, Polanškova ulica 32,
Ljubljana, potni list, št. BA 876612, izdala
UE Ljubljana. gnr-48529

Mehmeti Damir, Rusjanov trg 2, Ljublja-
na, potni list, št. BA 773090, izdala UE
Ljubljana. gnj-49012

Mejak Tatjana, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 797425, izdala UE
Ljubljana. gnc-49044

Mikuž Elvis, Cesta IV. Prekomorske 57,
Ajdovščina, potni list, št. BA 830535, izda-
la UE Ajdovščina. gny-48901

Morato Sindi, Jagodje 23/a, Izola – Iso-
la, potni list, št. BA 577463, izdala UE
Izola. gnn-48508

Mrvčić Sandra, Vrbica 14, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. BA 739170, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnr-49004

Muhič Viktor, Višnje 26, Zagradec, pot-
ni list, št. BA 212623, izdala UE Grosup-
lje. gnb-48720

Omahen Matjaž, Jelovškova 20, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 950715, izdala UE
Ljubljana. gny-48597

Oman Mojca, Srednje Bitnje 55, Žabni-
ca, potni list, št. BA 693695, izdala UE
Kranj. gnm-48809

Oštrbenk Mitja, Rimska cesta 35, Ča-
tež ob Savi, potni list, št. AA 164851, izda-
la UE Brežice. gno-49032

Pangeršić Peter, Suhadole 41/c, Kam-
nik, potni list, št. AA 760012, izdala UE
Kamnik. gnr-48504

Pavič Srđan, Chengdujska 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 971877, izdala UE Ljublja-
na. gnw-48599

Perčič Iztok, Vrtna ulica 34, Štore, pot-
ni list, št. BA 374645, izdala UE Celje.
gnj-48762

Pernovšek Jelka, Taborniška ul. 20,
Sevnica, potni list, št. AA 467632, izdala
UE Sevnica. gnh-48664

Petelinek Brigita, Cesta proletarskih bri-
gad 60, Maribor, potni list, št. BA 275233,
izdala UE Maribor. gnc-48619

Podhostnik Robert, Zg. Velka 138,
Zgornja Velka, potni list, št. AA 411817,
izdala UE Pesnica. m-280

Poerš Jožef, Aleševa 7, Limbuš, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
12/2001. gnf-48416

Požar Igor, Lucija, Ukmarjeva ulica 16,
Portorož – Portorose, potni list, št. BA
578972, izdala UE Piran. gns-48778

Prepeluh Jožef, Cesta druge grupe
odredov 20, Ljubljana, potni list, št. BA
82286, izdala UE Ljubljana. gnr-48879

Puzin Goran, Oprešnikova ulica 21,
Kranj, potni list, št. BA 594509, izdala UE
Kranj. gne-48692

Repnik Boštjan, Čečovje 48, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 188566, izda-
la UE Ravne na Koroškem. gnc-48469

Rihtaršič Katja, Rimska c. 12, Sloven-
ske Konjice, potni list, št. BA 691765, iz-
dala UE Slovenske Konjice. gnp-48881

Rizoski Ljubo, Tuga Vidmarja 10, Kranj,
potni list, št. BA 820785, izdala UE Kranj.
gnp-48956

Robič Tatjana, Delavska ulica 20, Cer-
šak, potni list, št. AA 223455. m-292

Rotar Gregor, Uršičev štradon 14, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 499394, izdala UE
Ljubljana. gnz-49071

Sardo Paolo, Trubarjeva ulica 8, Piran
– Pirano, potni list, št. AA 993876, izdala
UE Piran. gnu-48501

Sedlarević Boban, Ulica Janka Puclja
7, Kranj, potni list, št. BA 960161, izdala
UE Kranj. gni-48713

Sonc Monika, Groharjeva ulica 4, Kam-
nik, potni list, št. AA 248564, izdala UE
Kamnik. gne-48492

Stantič Borut, Cahova 2, Ankaran – An-
karano, potni list, št. BA 401870, izdala
UE Koper. gnd-48893

Šalamon Stanislav, Kardeljeva 57, Ma-
ribor, potni list, št. AA 371615, izdala UE
Maribor. gnk-48486

Školnik Roman, Alešovčeva ulica 25,
Ljubljana, potni list, št. BA 972559, izdala
UE Ljubljana. gnp-48831

Škrijelj Mersiha, Ul. prvoborcev 36,
Hrastnik, potni list, št. BA 539923, izdala
UE Hrastnik. gnk-48661

Špendal Matej, Na peči 28, Ljubljana,
potni list, št. BA 206008, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-49110

Špindler Cirila Marija, Hubadova ulica
20, Ljubljana, potni list, št. AA 971937,
izdala UE Ljubljana. gny-49022

Šućur Mladen, Črtomirova ulica 29,
Ljubljana, potni list, št. BA 666539, izdala
UE Ljubljana. gnx-48748

Tabaković Hasnija, Groharjeva ulica 14,
Kamnik, potni list, št. BA 3400, izdala UE
Kamnik. gnw-48649

Tabernik Primož, Podboršt pri Komendi
19/d, Komenda, potni list, št. AA 321973,
izdala UE Kamnik. gnv-48825

Tkalec Vladimir, Pucova 1, Celje, potni
list, št. BA 72843, izdala UE Celje.
gnr-48629

Trunk Jože, Cesta Cirila Tavčarja 3/b,
Jesenice, potni list, št. BA 606332, izdala
UE Jesenice. gnq-48955

Verdev Branko, Ulica bratov Vošnjakov
2, Celje, potni list, št. AA 565015, izdala
UE Celje. gng-48940

Vešligaj Vojko, Ob progi 12, Rogaška
Slatina, potni list, št. BA 742639, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnk-48411

Vodopivec Boris, Kamnje 2/b, Dobrav-
lje, potni list, št. AA 722758, izdala UE
Ajdovščina. gnv-48500

Vodopivec Silvana, Kamnje 2/b, Do-
bravlje, potni list, št. AA 909350, izdala
UE Ajdovščina. gnw-48499

Vogrin Silvester, Podvelka 30, Podvel-
ka, potni list, št. BA 551251, izdala UE
Radlje ob Dravi. gne-48817

Widmar Anton, Voklo 64, Kranj, potni
list, št. AA 345573, izdala UE Kranj.
gno-48786

Žagavec Boris, Katreževa pot 27, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 286799, izdala UE
Ljubljana. gnu-48826

Žibek Srečko, Jareninski vrh 12/a, Ja-
renina, potni list, št. BA 905082. m-291

Žnidarič Helena, Celovška cesta 144,
Ljubljana, potni list, št. AA 443396, izdala
UE Ljubljana. gnq-48934

Osebne izkaznice

Ali Remzije, Kvedrova 4, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 25947. gng-48890

Bećiri Bedrije, Raičeva 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 169130. gnu-48701

Belak Mate, Istrskega odreda 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
468246. gnl-48885

Benedek Janez, Cesta v hrib 16, Ljub-
ljana-Šentvid, preklic osebne izkaznice, ob-
javljen v Ur. l. RS, št.77/2000. gnb-48795

Beznik Rajko, Koprivnik 33, Bohinjska
Bistrica, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.12/2001. gnl-48435

Bister Helena, Na jami 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 470943. gnu-48951

Bokal Ludvik, Prešernova 26, Trzin,
osebno izkaznico, št. 392923. gno-48757

Brajdič Breda, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 350387.
gnu-48626

Buškup Petra, Kumerdejeva 18, Bled,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.12/2001. gnt-48677

Davidova Anastasija, Štihova 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 203404.
gnv-48600

Deržek Nataša, Pipanova 102, Šenčur,
osebno izkaznico, št. 433744. gnb-48820

Dimnik Alenka, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182190.
gnq-48680

Disney Ada Marija, Pupinova ul. 6, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 135103.
gnp-49035

Đerić Sonja, Valvazorjev trg 7, Laško,
osebno izkaznico, št. 50498. gnk-48811

Ekerl Frančiška, Ulica Moše Pijada 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 32285.
gnl-48485

Erdlen Andreja, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 314974.
gno-48932

Erhatič Tina, Pavšičeva 6, Ljubljana,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.12/2001. gnt-49052
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Erlah Gabriel, Češnjica 95, Srednja vas
v Bohinju, osebno izkaznico, št. 608224.
gnc-48494

Flucher Igor, Pesnica pri Mariboru 47,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 82013. m-318

Forstner Marjan, Rojčeva 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 334503.
gnm-48909

Fras Ana, Partizanska cesta 7, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
581649. m-294

Galić Robi, Kladezna 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 452504.
gnm-49109

Golobič Tomaž, Pilonova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 4005. gnn-49008

Heric Jožefa, Šafarsko 20, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 171901. gnt-48502

Hlade Rok, Skozi gaj 5, Prebold, oseb-
no izkaznico, št. 266962. gnb-48695

Hlebec Stanislav, Trinov hrib 33, La-
ško, osebno izkaznico, št. 382084.
gnf-48770

Hubl Roman, Gradiška 694, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 502323.
m-332

Hudnik Suzana, Na jami 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 381016. gni-48763

Jesenovec Valerija, Cesta 7. maja 19,
Dobrova, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.11/2001. gnr-48979

Jošt Špela, Pod gozdom cesta VI/32,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 720794.
gnw-48924

Jurič Janez, Maistrova 2, Litija, osebno
izkaznico, št. 721037. gni-49113

Juvan Marija, Polje cesta XXXVI/4, Ljub-
ljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.12/2001. gnb-48495

Kapič Denis, Polanškova 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 294173. gnh-48464

Kavčič Barbara, Vrhovčeva 6/b, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 304844.
gnj-48512

Kecman Draško, Tbilisijska ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 555571.
gnu-49076

Kikelj Ljudmila, Plešičeva 27, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 403069.
gne-49017

Kočevar Branko, Veliki vrh 37, Šmartno
ob Paki, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.11/2000. gne-48667

Koler Ivana, Tomšičeva 18, Idrija, oseb-
no izkaznico, št. 56499. gno-48761

Koren Danijela, Kapelski vrh 10, Ra-
denci, osebno izkaznico, št. 60731.
gns-48503

Kožnjak Margarita, Pod klancem 10,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 209499.
gni-48638

Krenkar Jože, Plešivec 68, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 52550. gnw-48524

Kumše Zlatko, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 467573.
gnk-48636

Kunsterle Slavica, Prečna 1/b, Bohinj-
ska Bistrica, osebno izkaznico, št.
406622. gnf-48891

Kušar Tina, Lahova pot 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 228986. gnh-48739

Laznik Nataša, Gozdarska cesta 37, Mi-
slinja, osebno izkaznico, št. 13325.
gno-48507

Lenič Frančišek, Srnjak 2, Rob, oseb-
no izkaznico, št. 248779. gnt-48952

Lorber Tadeja, Rogoza, Haloška ulica
2, Miklavž na Dravskem polju, osebno iz-
kaznico, št. 49268. gni-48938

Macuka Mija, Ljubljanska 42/a, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 235078.
gnj-48662

Maherl Anemari, Zg. Jaboski dol 35,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 253018.
m-308

Martulaš Sebastijan, Cesta v Staro vas
5, Postojna, osebno izkaznico, št.
166965. gni-48613

Medoš Franko, Kvedrova 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
394502. gng-48515

Mezgec Srečko, Pesnica 24, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 20346.
m-260

Mežnarec Julijana, Selo 11, Žirovnica,
osebno izkaznico, št. 123533. gnq-48759

Mihalic Franjo, Maroltova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 194182. gni-48438

Mlakar Teja, Ilešičeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 223113. gny-49047

Mlinar Boris, Graffenauerjeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96762.
gnn-49108

Moharić Franjo, Goriška 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 422496. gnd-48693

Novak Gabrijela, Kolarska 1, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
282659. gnp-48906

Novak Gregor, Na zelenici 9, Celje,
osebno izkaznico, št. 12339. gnf-48691

Obreza Jernej, Zadobrova 50, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 644861.
gnb-48670

Ostrc Karmen, Mele 36, Radenci,
osebno izkaznico, št. 144706. gni-48888

Oštrbenk Mitja, Rimska cesta 35, Ča-
tež ob Savi, osebno izkaznico, št. 105471.
gnp-49031

Oven Marija, Šentvid pri Stični 22, Šen-
tvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
299387. gnm-48684

Parfant Janko, Steklarska ulica 19, Ro-
gaška Slatina, osebno izkaznico, št.
39816. gnn-48533

Pečenik Ivan, Tomačevo 45/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 32238.
gnb-48774

Pesan Milena, Ulica heroja Lacka 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 738605.
gni-48413

Petek Milka, Tomšičeva cesta 53, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 663410.
gnz-48671

Petre Jožef, Železno 5/f, Žalec, oseb-
no izkaznico, št. 116865. gng-48665

Petrič Valentina, Rakitna 65, Preserje,
osebno izkaznico, št. 200662. gnv-48950

Petrovčič Robert, Tržaška 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 380087.
gnw-48474

Petruša Marjetka, Ramovševa 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 391661.
gns-48928

Planinc Damjan, Bratovševa ploščad
31, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
225906. gnq-48730

Prijatelj Ivan, Ulica pregnancev 14,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
321058. gnu-49055

Radeka Simona, Bukovci 101/a, Mar-
kovci, osebno izkaznico, št. 27337.
gnk-48886

Rant Vasja, Linhartova 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 231827. gnk-48511

Ratmajer Melita, Leskovec 126, Pra-
gersko, osebno izkaznico, št. 463189.
gng-48415

Riedl Barbara, Vorohova ulica 18, Bis-
trica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
213413. gnj-48412

Rozman Ljudmila, Vizjakova 6, Vojnik,
osebno izkaznico, št. 241409. gnc-48669

Soršak Štefan, Pionirska 5, Pragersko,
osebno izkaznico, št. 619161. gnz-48696

Strniša Lea, Boračeva 39/a, Radenci,
osebno izkaznico, št. 136025. gno-48782

Šapek Nataša, Črneče 163, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 205456. gne-48917

Škofic Petra, Triglavska 18, Radomlje,
osebno izkaznico, št. 399937. gno-49011

Šmon Ivan, Lobnica 16, Ruše, osebno
izkaznico, št. 174661. gnj-48937

Šnopl Brigita, Stephensonova 6, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 249376.
gno-48482

Štahler Dejan, Mencingerjeva 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 247535.
gnf-48491

Štajner Tomaž, Lomanoše 45/a, Gor-
nja Radgona, osebno izkaznico, št.
177658. gnj-48887

Štamol Venceslav, Žigova 6/a, Ormož,
osebno izkaznico, št. 60912. gnq-48605

Štrukelj Fernidand, Njegoševa 6/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 201976.
gns-48678

Šušmelj Egon, Suhadole 8/c, Komen-
da, osebno izkaznico, št. 432948.
gnx-48423

Tabaković Hasnija, Groharjeva ulica 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 293270.
gnv-48650

Topič Pavla, Verdnikova 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 39984. gnx-48648

Tršar Tanja, Blekova vas 13, Logatec,
osebno izkaznico, št. 408315. gnq-48930

Zavec Zlata, Čufarjeva 3, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 365306. gnn-48883

Zelič Iztok, Obrtniška 5, Trbovlje, oseb-
no izkaznico, št. 399751. gnh-48889
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Zevnik Maja, Mala vas 15, Bovec, oseb-
no izkaznico, št. 332183. gnq-48655

Žalac Michel, Viška c. 67, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 20185. gnz-48871

Žuželj Boštjan, Poklek 7, Podsreda,
osebno izkaznico, št. 343429. gnt-48777

Vozniška dovoljenja

Ambrožič Ivan, Laporje 89, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19106,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnn-48858

Babnik Željko, Medvedova cesta 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1373072, reg. št. 236367, izdala
UE Ljubljana. gno-48407

Benedik Janez, Studeno 8, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg.
št. 19350, izdala UE Škofja Loka.
gnx-48948

Bergant Barbara, Vir, Litijska c. 5, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1429161, reg. št. 35599, izdala UE Dom-
žale. gnc-48994

Beznik Rajko, Koprivnik 33, Bohinjska
Bistrica, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 12/2001.
gnm-48434

Bizjak Barbara, Štrancarjeva ulica 5/a,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 14442, izdala UE Ajdovščina.
gnq-48905

Bogdanović Uroš, Kneza Koclja 33, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
875057, reg. št. 105798, izdala UE Mari-
bor. m-323

Bokal Ludvik, Prešernova 26, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701412, reg. št. 28973, izdala UE Dom-
žale. gnp-48756

Borec Miklavž, Vrbanska 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
367723, reg. št. 4676. m-325

Brus Milan, Industrijska 10, Maribor,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, št.
S 1170628, reg. št. 94845, izdala UE
Maribor. m-328

Cubr Igor, Rozmanova 24/i, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 81927, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnn-48958

Čerin Špela, Lipoglavska 12, Šmar-
je-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 654167, reg. št. 129006, izdala UE
Ljubljana. gnr-48804

Černilec Ivo, Podlubnik 162, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9654, izdala UE Škofja Loka. gnw-48799

Černoša Gregor, Radehova 43, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1173049, reg. št. 9068. m-344

Črnič Zvone, Ulica Ivana Selana 23,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCEGH, št. S 646328, reg. št.
54521, izdala UE Ljubljana. gnt-48527

Čufer Andrej, Češnjica 45, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1183803, izdala UE Škofja Loka.
gni-48838

Ćirić Milorad, Ulica Al. Rabiča 30, Moj-
strana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 385392, izdala UE Jesenice. gnl-48610

Damiš Jolanda, Dupleška cesta 311/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1493128, reg. št. 111442. m-338

Demetlika Peter, Cesta 14. divizije 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 71699, izdala UE Maribor. m-255

Dervić Alija, Linhartova cesta 45, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1299312, reg. št. 214400, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-48496

Dimitrijevič Dušan, Obala 128, Porto-
rož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 5975, izdala UE Piran.
gnu-48851

Dimnik Alenka, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926035, reg. št. 179006, izdala UE
Ljubljana. gnr-48679

Doberšek Franc, Lešje 9, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
15371, izdala UE Ptuj. gnl-48760

Dolinšek Maja, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, reg. št.
22532, izdala UE Kamnik. gnc-48598

Draksler Vesna, Gasilska cesta 24/a,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1347821, reg. št. 51228, izdala UE
Kranj. gnd-48743

Đerić Sonja, Valvazorjev trg 7, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1317248, izdala UE Laško. gnj-48812

Erdlen Andreja, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1191110, reg. št. 216332, izdala
UE Ljubljana. gnn-48933

Erjavec Grozdana, Miklošičeva 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1479543, reg. št. 48399, izdala UE Ce-
lje. gng-48769

Fajfar Marko, Suhadolčeva 7, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1378209, reg. št. 116491,
izdala UE Maribor. m-273

Fajon Luka, Vojkova cesta 73, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490870, reg. št. 219435, izdala UE Ljub-
ljana. gno-48982

Fajon Marko, Vojkova cesta 73, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
136216, reg. št. 18055, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-48981

Flek Andreja, Kajuhova ulica 2, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8883, izdala UE Črnomelj. gnh-48839

Flucher Igor, Pesnica pri Mariboru 47,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 7434, izdala UE Pesni-
ca. m-319

Fock Mojca, Tavčarjeva 19, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735421,

reg. št. 27391, izdala UE Kranj.
gnx-48973

Fras Ana, Partizanska cesta 7, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 692144, reg. št. 5759. m-293

Gabrovec Aleksander, K jezeru 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
33361, izdala UE Ptuj. gnl-48860

Gašperič Anton, Dol. Suhor pri Vinici 8,
Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 10517, izdala UE Črnomelj.
gnn-48758

Gec Vanja, Šepulje 28, Sežana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 8774,
izdala UE Sežana. gnw-48624

Gerečnik Jože, Prepolje 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
875214, reg. št. 105623. m-315

Glavan Mira, Podgorska 10, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7358.
gno-48457

Globokar Damjan, Gradiček 8, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1167905, reg. št. 14138, izdala UE Gro-
suplje. gnk-48736

Gomišček Marko, Stranska vas 43/c,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17387, izdala UE Novo mesto.
gnr-48454

Gorenjc Nataša, Kosovelova ulica 22,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 9255, izdala UE Piran.
gnm-48834

Gorenšek Drago, Otiški vrh 139/a, Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1746. gnx-48523

Grašič Aleksandra, Finžarjeva 24,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807273, reg. št. 37129, izdala UE Kranj.
gns-48632

Grivec Darko, Radehova 18, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 10574, izdala UE Lenart. m-268

Grlj Ginter, Doljni Zemon 82/d, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S
001269319. gnc-48419

Hace Erik, Maroltova ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212591, reg. št. 170252, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-48798

Hajroski Almir, Plasnica, Prilep, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1353106, reg.
št. 229998, izdala UE Ljubljana. gnz-49046

Hauptman Armando, Gasilska ulica 9,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1472642, reg. št. 101060.
m-305

Hedl Miroslava, Na Jelovcu 75, Bre-
sternica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 442099, reg. št. 47465. m-300

Heric Jožefa, Šafarsko 20, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6807, izdala UE Ljutomer. gnw-48424

Hodžić Aida, Kolezijska ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096758, reg. št. 213646, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-48644



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 14-15 / 2. 3. 2001 / Stran 957

Huremović Vehid, Tavčarjeva 10, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. S 337589,
izdala UE Jesenice. gnd-48418

Istenič Janez, Gola Loka 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1190820, reg. št. 219372, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-48660

Jagodic Nataša, Bašelj 4, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809845, reg. št. 32017, izdala UE Kranj.
gnd-48618

Jelačič Danijel, Žeje 6, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 630809,
reg. št. 129010, izdala UE Ljubljana.
gnb-48895

Jelušić Mirko, Kozlje 56, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. GHABF, reg. št.
4067, izdala UE Sežana. gnf-48441

Jenko Luka, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1013692, reg. št. 201634, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-48487

Jesih Mojca, Dolenjska cesta 156/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137615, reg. št. 140470, izdala
UE Ljubljana. gnt-48927

Jevtić Marko, Štirnova ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611297, reg. št. 191257, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-48520

Jeza Gregor, Koroška 118, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442679, reg. št. 99179, izdala UE Mari-
boru. m-242

Jordan Drago, Kamnica 54, Dol pri
Ljubljani, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 8/2001.
gnh-48689

Jošt Špela, Pod gozdom cesta VI/32,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1483114, reg. št. 16711, izdala UE
Grosuplje. gnx-48923

Jovan Nina, Gasilska ulica 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. S 1186032, reg. št.
44087. gnf-48516

Juhant Petra, Trebinjska ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 398209, reg. št. 8252, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-48537

Jurič Janez, Maistrova 2, Litija, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 49243,
izdala UE Litija. gnj-49112

Jurman Lidija, Pod hruško 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
123901, izdala UE Ljubljana. gnc-48869

Kajzer Darjan, Janežovski vrh 39, De-
strnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
42896, izdala UE Ptuj. gno-48857

Kaligarič Adolf, Oktoberske revolucije
19/a, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 4216, izdala UE Izola.
gnk-48836

Kapus Vojko, Breznikova ulica 25, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513138, reg. št. 137826, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-49051

Karamatić Ivan, Petrovičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065903, reg. št. 136162, izdala
UE Ljubljana. gnt-48652

Kastelic Janez, Milana Majcna 6, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
reg. št. 6499. gno-48432

Kavčič Vojka, Gabrovica 24, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
9991, izdala UE Sežana. gny-48722

Kecman Draško, Tbilisijska ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
HG, št. S 480389, reg. št. 35005, izdala
UE Ljubljana. gnv-49075

Klobčar Mark, Laze 24, Dragomer, Bre-
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 14624, izdala UE Vrhni-
ka. gny-48997

Klobučar Franc, Ulica Ivana Roba 42,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 22614, izdala UE Novo mesto.
gnw-48449

Kocmut Peter, Vinička vas 16, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCGHF, št. S 1333907, reg. št. 9688.
m-269

Kodrič Anuška, Oktobrske revolucije
43, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1983, izdala UE Izola.
gnn-48458

Kogej Nevenka, Kozinova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136731, reg. št. 149610, izdala
UE Ljubljana. gnl-48510

Kolar Jože, Predenca 27, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5602, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gng-48690

Kolbič Vesna, Dolnja Počehova 14/d,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 9296, izdala UE Pesni-
ca. m 353

Kopač Primož, Ob žici 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
894934, reg. št. 153781, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-48506

Koren Franc, Panonska 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 718197,
reg. št. 38067, izdala UE Maribor. m-324

Kornhausler Valter, Lendavska 23/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
35717. gni-48863

Koser Jože, Panonska 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
19681, reg. št. 4825, izdala UE Maribor.
m-282

Košiček Ladislav, Menardova ulica 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841229, reg. št. 152263, izdala UE
Ljubljana. gnl-48460

Kovač Peter, Hrastje 52, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1071923, reg. št. 93848, izdala UE Mari-
bor. m-317

Kovačič Anže, Ig 343, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1216386, reg. št.
192726, izdala UE Ljubljana. gno-48607

Kovačič Stanislav, Otošče 3, Podna-
nos, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11425, izdala UE Sežana. gny-48847

Krajnc Andrej, Gotovlje 88, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330333, izdala UE Žalec. gnz-48521

Krajnc Damjan, Na Zelenici 18, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1309865, izdala UE Žalec. gnv-48675

Kraševec Vera, Slomškova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 246155, reg. št. 18519, izdala UE
Ljubljana. gnc-48744

Krišelj Alenka, Zg. Bitnje 205, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1307063, reg. št. 33901, izdala UE Kranj.
gng-48740

Krivograd Jure, Nicina 34, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11659, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-48425

Križaj Marjana, Mestni vrh 68, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33140, iz-
dala UE Ptuj. gni-48538

Krulec Igor, Petrovče 151, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1031824, izdala UE Žalec. gnt-48627

Kuhar Aleš, Gimnazijska cesta 25, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6814, izdala UE Trbovlje. gns-48853

Kumše Zlatko, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146780, reg. št. 44263, izdala UE
Ljubljana. gnj-48637

Kunc Marko, Betnavska 110, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
495595, reg. št. 70915, izdala UE Mari-
bor. m-243

Kurnik Robert, Stražišče 64, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14269, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-48437

Lavretič Kristina, Sužid 50, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 001206069, iz-
dala UE Tolmin. gny-48422

Lekič Daliborka, Koroška 37, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257625, reg. št. 28010, izdala UE Vele-
nje. gnh-48814

Lekše Bojan Aleš, Cesta talcev 3/c,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1023401, reg. št. 20670, izdala UE
Velenje. gni-48813

Ljutić Sanela, Rimska cesta 26, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 17132, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnk-48936

Loštrk Matjaž, Ljubljanska 22, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 1339047, reg.
št. 28237, izdala UE Celje. gnv-48975

Lovrec Milan, Peščeni vrh 35, Cerkve-
njak, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BCEFGH, št. S 1203179, reg. št. 2907,
izdala UE Lenart. m 356

Lovrenčič Franc, Krčevina pri Vurbergu
37, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 18902, izdala UE Ptuj. m 357
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Lukan Dušan, Škofjeloška 76, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
729171, reg. št. 11668, izdala UE Škofja
Loka. gng-48990

Maintz Sebastijan, Dupleška 258, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1471997, reg. št. 119212, izdala UE Ma-
ribor. m-265

Makovec Tatjana, Podraga 13, Podna-
nos, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1067269, reg. št. 14758, izdala UE Aj-
dovščina. gnv-48854

Mancini Luka, Ziherlova ulica 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1353441, reg. št. 231410, izdala UE Ljub-
ljana. gns-48478

Marinko Andreja, Nova pot 20, Brezovi-
ca pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1243581, reg. št. 222811,
izdala UE Ljubljana. gnh-49114

Markovič Roman, Dol. Suhor pri Vinici
5, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8918, izdala UE Černo-
melj. gnd-48968

Martinjak Ines, Titova 21, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 69095,
reg. št. 93748, izdala UE Maribor. m-246

Matjaž Jakolin, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212461, reg. št. 207487, izdala
UE Ljubljana. gnn-48908

Medle Zoran, Reboljeva ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103701, reg. št. 212917, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-48405

Meglič Margareta, Cesta na Belo 22,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638377, reg. št. 34580, izdala UE Kranj.
gns-48428

Messec Tijaž, Zavrh pri Galiciji 3, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1102456, izdala UE Žalec. gnn-48808

Metelko Primož, Polica 51/a, Grosup-
lje, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 8/2001. gnw-48749

Mikolič Jerneja, Trlično 3/a, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17744,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gno-48807

Miletić Andjelija, Mlaka 40/a, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9873, izdala UE Kamnik. gne-48642

Milošević Mihailo, Arnolda Tovornika
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 799795, reg. št. 34038,
izdala UE Maribor. m-253

Munda Zdravko, Osluševci 29, Podgor-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 8474, izdala UE Ormož. gnz-48621

Musić Ismeta, Ulica Vide Pregarčeve
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1064567, reg. št. 210474,
izdala UE Ljubljana. gnd-48668

Nareks Matej, Mizarska 27/b, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 7794. gnw-48724

Nemec Drago, Šulinci 2, Petrovci, voz-
niško dovoljenje, št. 30297. gnk-48861

Nose Janko, Tosovec 7, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9860,
izdala UE Kočevje. gnr-48654

Novak Sašo, Aškerčeva ulica 7, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 36471, izdala UE Novo mesto.
gnj-48837

Okorn Robert, Prule 13, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298150, reg. št. 226392, izdala UE Ljub-
ljana. gny-49072

Oštrbenk Mitja, Rimska cesta 35, Ča-
tež ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 10726, izdala UE Brežice.
gnn-49033

Owowa Omonuwa Ephnus, Jamova ce-
sta 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1243845, reg. št. 217209,
izdala UE Ljubljana. gnh-48489

Parfant Janko, Steklarska ulica 19, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. 18125, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gno-48532

Paškvan Miroslav, Bevkova ulica 14, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, št. S
252569. gnl-48614

Pejanović Ivica, Dajnkova ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545013, reg. št. 193657, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-49043

Pejčić Žarko, Kašeljska cesta 48/f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1135379, reg. št. 124822, izdala
UE Ljubljana. gns-48703

Pervinšek Franc, Mala vas 56, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
446629, reg. št. 34998, izdala UE Ljub-
ljana. gnq-48755

Petek Patricija, Malečnik 47, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609692, reg. št. 100552. m-339

Petelinek Brigita, Cesta proletarskih bri-
gad 60, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 559255, reg. št. 5950. m-336

Petrič Valentina, Rakitna 65, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1434541, reg. št. 237780, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-48949

Planinc Damjan, Bratovševa ploščad
31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1433199, reg. št. 209040,
izdala UE Ljubljana. gni-48688

Ploj Boris, Cesta v Hotinje 6, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 798581, reg. št. 91039, izdala
UE Maribor. m-331

Ploj Ivan – Karl, Varda 24, Lenart v Slov.go-
ricah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 5044, izdala UE Lenart. m 359

Ponjević Rasim, Pod hribom 55/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043009, reg. št. 207398, izdala
UE Ljubljana. gns-48828

Potokar Krajnik Marjetica Majda, Puho-
va ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 513748, reg. št. 116339,
izdala UE Ljubljana. gny-48672

Požar Vida, Zoisova 44, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 637149,
reg. št. 21576, izdala UE Kranj.
gnf-48741

Praznik Rudolf, Efenkova 2, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000016957, izdala UE Žalec. gnr-48954

Primožič Klemen, Zgornje Gameljne
36/a, Ljubljana Šmartno, vozniško dovo-
ljenje, kat. GH, št. S 1328015, reg. št.
227725, izdala UE Ljubljana. gnu-48926

Princip Brigita, Pavšičeva ulica 34, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
157082, izdala UE Ljubljanja. gnw-49049

Psener Damjan, Nadgoriška cesta 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137821, reg. št. 183430, izdala
UE Ljubljana. gnu-49001

Rađenović Damir, Kamnogoriška cesta
41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 846352, reg. št. 197861, iz-
dala UE Ljubljana. gns-48653

Ragolič Stanislav, Košaški dol 67, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
715456, reg. št. 35442. m-312

Rahne Milena, Študljanska 85/a, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
785740, reg. št. 2407, izdala UE Domža-
le. gnl-48635

Rakuša Branko, Obrež 7, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 1166, izdala UE Ormož. gnh-48439

Reich Marta, Pod lipami 22, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. S 1018672,
reg. št. 22050, izdala UE Celje.
gnk-48686

Repše Gorazd, Gradišče 35, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10583, izdala UE Ajdovščina. gnm-48509

Riedl Barbara, Vorohova ulica 18, Bis-
trica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 379015, reg. št. 3268, izdala
UE Ruše. m-329

Robnik Aleksander, Bezena 14/a, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5178, izdala UE Ruše. m-334

Rogel Marjetka, Ločica 21, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. S
903190, izdala UE Žalec. gns-48628

Rozman Matjaž, Tolminska ulica 18/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252839, reg. št. 124894, izdala
UE Ljubljana. gnd-48793

Sarić Monika, Zadobrovška cesta 22/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1420598, reg. št. 235532, izdala
UE Ljubljana. gny-48647

Selan Alojzij, Kamniška cesta 18, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 780922, reg. št. 13442, izdala UE Dom-
žale. gnd-48718

Simanić Uroš, Šišenska cesta 82, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433214, reg. št. 226927, izdala UE Ljub-
ljana. gne-48417

Simić Marinko, Raičeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1014755, reg. št. 179798, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-48989

Sinani Daver, Kumarjeva 1, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10140,
izdala UE Izola. gnm-48734

Sitar Breda, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
933374, reg. št. 151438, izdala UE Ljub-
ljana. gng-48790

Sivec Bojan, Ulica Ruške čete 14, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1210600, reg. št. 8567. m-299

Skender Mustafa, Šmartno 31, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1375450, reg. št. 51154, iz-
dala UE Kranj. gnr-48704

Slapnik Vesna, Prožinska vas 47/a, Što-
re, vozniško dovoljenje, št. S 1404209,
reg. št. 47113. gnd-48768

Smajlović Sandra, Okrogarjeva 5, Ce-
lje, preklic vozniškega dovoljenja, objavlje-
nega v Ur. l. RS, št. 4/2001. gnz-48800

Smonkar Gregor, Šentlenart 62, Misli-
nja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14282, izdala UE Slovenj Gradec.
gnq-48855

Soršak Štefan, Pionirska 5, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BEGH, reg. št.
1902, izdala UE Slovenska Bistrica.
gns-48603

Srše Dušan, Plečnikova 2/a, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4153,
izdala UE Celje. gnc-48894

Stajnko Sandra, Milčinskega ulica 10,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1233369, reg. št. 33851, izdala UE Ce-
lje. gnq-48805

Stanič Mitsios Nataša, Vodnikova cesta
169, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 244116, reg. št. 158337, iz-
dala UE Ljubljana. gnh-48764

Starovašnik Dunja, Grad 49, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1937402, reg. št. 53082, iz-
dala UE Kranj. gne-48467

Stražišar Špela, Ulica Ivana Selana 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371464, reg. št. 235712, izdala
UE Ljubljana. gnw-49103

Strelec Marijetica, Rožna dolina c. XVII
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 813889, reg. št. 139364, iz-
dala UE Ljubljana. gnw-49074

Stupan Danjel, Dantejeva ulica 18, Izo-
la – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9770, izdala UE Izola. gnl-48835

Suhadolnik Simona, Hacquetova ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 448506, reg. št. 166535, iz-
dala UE Ljubljana. gnv-48925

Šebart Bogomir, Crnekova 8/b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1331305, reg. št. 51041, izdala UE Mari-
bor. m-278

Šitnik Silvo, Kapele 42, Kapele, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 13361,
izdala UE Brežice. gne-48517

Šivec Maša, Novi log 13, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6577, izda-
la UE Hrastnik. gng-48640

Škoberne Marija, Večje brdo 3, Dobje
pri Planini, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6613, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnk-48611

Školnik Roman, Alešovčeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1299380, reg. št. 224342, izdala
UE Ljubljana. gnq-48830

Šnopl Brigita, Stephensonova 6, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
670664, reg. št. 35059. m-321

Štebih Anton, Trnovci 32, Sveti Tomaž,
potrdilo o opravljenem CPP, št. 1856, iz-
dala UE Ormož. gnt-48452

Šteblaj Slavko, Pregljeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. SABGH, št.
S 811416, reg. št. 131036, izdala UE
Ljubljana. gnb-48920

Štrucl Dovgan Alenka, Dolenja vas 2,
Senožeče, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 4941, izdala UE Sežana.
gnc-48719

Švab Jože, Škalce 9, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
12889. gnx-48723

Švajger Urban, Brdinje 66, Ravne na
Koroškem, duplikat vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. 15136, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnf-48866

Švarc Bauer Dean, Gačnik 32, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGH, št. 8825, izdala UE Pesnica. m-287

Tomažič Majda, Neubergerjeva ulica
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9764, izdala UE Ljubljana.
gnj-48712

Tomažin Milan, Dolnje Retje 25, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1287062, reg. št. 41742, izdala UE
Ljubljana. gnr-48829

Trampuž Mara, Bertoki, Arjol 11, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
45314, izdala UE Koper. gne-48617

Trošt Vojko, Slap 3/e, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1236099, reg.
št. 15717. gnc-48623

Trtnik Miha, Litijska cesta 214/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163582, reg. št. 219042, izdala UE Ljub-
ljana. gns-48878

Učak Jana Andreja, Bratovševa ploščad
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 513013, reg. št. 3918, izdala
UE Ljubljana. gne-48721

Vajda Anica, Apno 30, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1307286, reg. št. 51790, izdala UE
Kranj. gno-48832

Valenčak Vojko, Sedlarjevo 3, Buče,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16298, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnf-48966

Vasič Miljana, Smetanova 36, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229654, reg. št. 107162, izdala UE Ma-
ribor. m-240

Vasle Robert, Šolska ulica 22, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1082158, izdala UE Ža-
lec. gne-48942

Vengert Alen, Sećovlje 14, Sečovlje –
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10318, izdala UE Piran.
gnn-48708

Verbič Božidar, Pot v Strano 12, Cer-
kno, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 142606, reg. št. 2961, izdala UE Idrija.
gny-48622

Vergles Branko, Valjavčeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
637718, reg. št. 21906, izdala UE Kranj.
gnu-48476

Viceljo Alenka, Obala 93, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 13323, izdala UE Piran. gnl-48710

Vidmar Benjamin, Potok 26, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št.
35257. gnq-48705

Vokić Pero, Polanškova ulica 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 769646, reg. št. 123194, izdala UE
Ljubljana. gnt-48902

Vrašenič Mihael, Vrhovci 2, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9691, izdala UE Črnomelj. gnm-48884

Vrbek Aleksandra, Okroglo 20, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1303543, reg. št. 50630, izdala UE Kranj.
gny-48797

Vuga Boštjan, Soška 24/a, Solkan, voz-
niško dovoljenje, kat. BCF, reg. št.
1709170, izdala UE Nova Gorica.
gnk-48436

Wolf Elizabeta, Prežihova ul. 6, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9822, izdala UE Gornja Radgona.
gnu-48426

Wraber Sabina, Hotimirova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190309, reg. št. 219613, izdala
UE Ljubljana. gne-48767

Zemljič Marjetica, Cesta zmage 83, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609145, reg. št. 100680. m-259

Zupan Mira, Alpska 19, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 207194, reg.
št. 18248. gnn-48833

Zupanc Anton, Gubčeva ulica 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
114402, reg. št. 39886, izdala UE Kranj.
gnc-48444

Zupančič Zlatka, Dolga gora 28, Poni-
kva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8717, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnq-49005

Zavarovalne police

1 – VITO d.o.o., Izletniška 5, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 330529, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnz-48996
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Britovšek Metka, Skale 93/a, Velenje,
zavarovalno polico, št. 304184, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnt-48602

Damjanac Miloš, Mokrška ulica 51/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0714130, izdala zavarovalnica Tilia d.d..
gnj-48987

DOMINA ACTIVA d.o.o., Kidričeva 104,
Trzin, zavarovalno polico, št. 0816159, iz-
dala zavarovalnica Tilia d.d.. gnp-48931

Flucher Igor, Pesnica pri Mariboru 47,
Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico,
št. 344351, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. m-320

Garvanović Mirsad, Pot na mah 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 727516, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnl-48410

Genorio Jože, Stična 48/c, Ivančna Go-
rica, zavarovalno polico, št. 721738, izda-
la zavarovalnica Tilia d.d. gnm-48709

Glinšek Alojz, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101340092,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-48737

Habe Jože, Ravne 92, Šoštanj, zavaro-
valno polico, št. 304177, izdala zavaroval-
nica Slovenica. gnu-48526

Heher Davor, Veljka Vlahoviča 51, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 380833, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnx-48448

Jakolin Matjaž, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 787015,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-48754

Kejžar Igor, Seljakovo naselje 25, Kranj,
zavarovalno polico, št. 00101344641, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gng-48615

Kofol Zoran, Polje 31, Zagorje ob Savi,
zavarovalno polico, št. 272307, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnh-48514

Laure Henrik, Lokovica 85/a, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 302551, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnv-48525

NIKA d.o.o., Šmartinska cesta 152,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 330269,
izdala zavarovalnica Slovenica. gne-48792

Novak Primož, Brezina 10, Brežice, za-
varovalno polico, št. 277911. gnp-48856

Obšteter Majda, Ravne 176, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 0304179, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnu-48601

Opara Tina, Ladjedelniška 8, Portorož
– Portorose, zavarovalno polico, št.
0888124, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnz-48421

Sinjur Jože, Gorenja vas 5, Ivančna Go-
rica, zavarovalno polico, št. 721781, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnp-49006

Stražišar Alojzij, Ulica Ivana Selana 44,
Brezovica pri Ljubljani, zavarovalno polico,
št. AO 00101286964, izdala zavarovalni-
ca Slovenica. gno-49007

Strgar Franci, Vinska cesta 39, Črno-
melj, zavarovalno polico, št. 286191, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnr-48604

Stropnik Peter, Florjan 63, Šoštanj, za-
varovalno polico, št. 315609, izdala zava-
rovalnica Slovenica. gns-48528

Tekavec Janko, Pot na Rakovo jelšo
21, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0734647, izdala zavarovalnica Tilia.
gni-48513

Toškan Katja, Dekani 229, Dekani, za-
varovalno polico, št. 0770362, izdala za-
varovalnica Tilia. gnz-48846

Viceljo Alenka, Obala 93, Portorož –
Portorose, zavarovalno polico, št.
044799495, izdala zavarovalnica Tilia No-
vo mesto. gnk-48711

Zebec Jože, Belski vrh 102, Zavrč, za-
varovalno polico, št. 316177, izdala zava-
rovalnica Slovenica. m-306

Spričevala

Adam Darija, Rozmanova 24, Ilirska Bis-
trica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole, izdano na ime Samsa
Darja. gnx-48848

Arih Bernarda, Maistrova 1, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Gradbe-
ne tehnične šole v Mariboru, izdano leta
1983 in 1984. m-347

Balas Andrej, Arnovo selo 22, Artiče,
maturitetno spričevalo Srednje policijske
šole v Tacnu, izdano leta 1999. gnt-48477

Balon Mojca, Drenovec 55, Bizeljsko,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Brežice, iz-
dano leta 1984. gnt-49002

Beber Jadranka, Prušnikova 18, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika Administrativne
šole v Mariboru, izdano leta 1990. m-348

Bemčič Sonja, Sp. Škofije 32/c, Škofi-
je, spričevalo 4. letnika SAŠ Koper, izdano
leta 1978/79. gny-48972

Bilandžič Jurij, Podplešivica 19, Notra-
nje Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske akademije v Ljubljani, izdano leta
1998. gnc-48794

Bohinc Minka, Zg. Lipnica 9/a, Kamna
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Radovljica, izdano na ime
Pangerc Minka. gnx-48873

Bohinc Minka, Zg. Lipnica 9/a, Kamna
Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Radovljici, izdano leta Pan-
gerc Minka. gnw-48874

Bohinc Minka, Zg. Lipnica 9/a, Kamna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Radovljici, iz-
dano na ime Pangerc Minka. gnz-48875

Bračko Darja, Westrova 13, Novo me-
sto, diplomo Pedagoške tehnične in nara-
voslovne usmeritve Novo mesto, izdana le-
ta 1986. gnu-48976

Brantuša Miran, Tuncovec 8/a, Roga-
ška Slatina, maturitetno spričevalo SŠGT
Celje, smer kuharski tehnik, izdano leta
1991. gnb-48445

Bratina Gašper, Gradišče 1/a, Ajdov-
ščina, spričevalo 3. letnika Srednje lesar-
ske šole Nova Gorica, izdano leta 1998.
gns-48978

Breg Matej, Gačnik 5/a, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo 3. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šo-
le, izdano leta 2000. m-313

Brezinšek Maja, Zakl 25/a, Podlehnik,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1994. m-340

Brun Mateja, Delavska ulica 34, Moj-
strana, spričevalo 4. letnika SŠGT Ljublja-
na, turistični tehnik. gnn-48733

Brun Mateja, Delavska ulica 34, Moj-
strana, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Ljubljana, turistični tehnik. gnp-48731

Brusnjak Milena, Florjan 55, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika, vzgojiteljstvo, izdano
leta 1980/81. gnf-48816

Bunjevac Polonca, Mucherjeva 4, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. gnm-49009

Colarić Maja, Jablance 17, Kostanjevi-
ca na Krki, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izda-
no leta Novo mesto. gno-48657

Curk Mirela, IV prekomorske 28, Aj-
dovščina, spričevalo 3. letnika Tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju, izda-
no leta 1997. gnr-48429

Čopić Danijel, Ul. Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdana leta 1993. gnq-48880

Čović Jozo, Pope, Kakanj, BIH, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne gradbe-
ne šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, poklic
tesar, izdano leta 1987. gnh-48639

Dacar Sebastijan, Breg ob Savi 28,
Mavčiče, spričevalo 1. letnika Srednje ko-
vinarske in cestno prometne šole Škofja
Loka, izdano leta 1998. gnv-48929

Dajčman Jožica, Zg. Jakobski dol 16,
Jakobski Dol, diplomo Srednje ekonom-
ske šole Maribor, izdana leta 1988. m-256

Denić Boris, Trg svobode 30, Trbovlje,
indeks, izdali Titovi zavodi Litostroj leto iz-
daje 1984. gng-48865

Dobnik Zlatka, Zlatoličje 22a, Starše,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, smer
kuhar, izdano leta 1991, 1992 in 1993. m
360

Dolenc Erika, Mostečno 4/a, Makole,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, izdano leta 1997. m-239

Doma Julie, Tišinska 14, Murska Sobo-
ta, spričevalo od 1 do 3. letnika SŠGT
Radenci, izdano leta 1984, 1985 in 1986.
gnt-48727

Drpljanin Sajma, Šišenska cesta 42,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje ke-
mijske šole. gnf-48841

Dukarić Simona, Framska ul. 4, Mari-
bor, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Ekonomske šole, izda-
no leta 1993 in 1994. m-326

Đerić Sonja, Kidričeva ulica 14, Laško,
indeks, št. 31200010, izdala Fakulteta za
farmacijo. gnu-48751
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Erbežnik Mateja, Dvorni trg 1, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1979,
1980 in 1981, izdano na ime Umek Mate-
ja. gnj-48687

Ferk Danica, Frankolovska 11, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Maksa Durjava,
izdano leta 1981. m-262

Franza Andrej, Rotarjeva ulica 2, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za elektroniko
– gimnazija Šentvid, izdana leta 1984.
gnm-48634

Fras Branko, Streliška cesta 150, Mari-
bor, spričevalo 6. razreda OŠ na Delavski
univerzi v Mariboru, izdano leta 1980. m-245

Gaberc Nina, Prešernova 27, Ljutomer,
spričevalo 1. letnika SETUAŠ Murska So-
bota, izdano leta 1995. gnh-48864

Gril Janez, Griže 94, Griže, diplomo
Elektro šole Moste, št. I – 63/88.
gne-48967

Guček Benjamin, Cesta II. grupe odre-
dov 10, Celje, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje gradbene šole Maribor, po-
klic avtoličar, izdano leta 1996. m-274

Hermonko Darja, Onkraj Meže 9, Meži-
ca, spričevalo 3. letnika Srednje strokovne
zdravstvene šole Slovenj Gradec, št. 1145,
izdano leta 1998. gnl-48985

Hlastec Biserka, Toneta Meline 4, Slo-
venske Konjice, spričevalo 4. letnika Gim-
nazije Celje, izdano leta 1990. gnt-48427

Hočevar Bojan, Goriška c. 13, Ajdov-
ščina, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1981. gnb-48845

Hodžić Hasan, Željezno polje, Žepče,
spričevalo o zaključnem izpitu GŠC v Mari-
boru, izdano leta 1977. m-309

Horvat Daniela, Vrazova 12, Murska So-
bota, spričevalo 3. letnika Srednje šole zab
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1994. m-252

Horvat Šrajner Irena, Nemčavci 3/d,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Komercialne šole, izdano leta 1977.
gnp-48806

Hren Gregor, Antoličičeva ulica 8, Ma-
ribor, zaključno spričevalo SKSMŠ v Mari-
boru, izdano leta 1990. m-283

Jakše Simon, Strma pot 1, Krško, spri-
čevalo 3. letnika SŠ Krško, izdano leta
1997. gnm-48609

Jalšovec Dragutin, Vrbanska 30, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
bene poklicne šole Boris Kraigher, izdano
leta 1974. m-310

Janžek Alfred, Gozdna 61/a, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene-
ga šolskega centra Maribor, izdano leta
1973. m-295

Jarkovič Mateja, Podstran 1, Kostanje-
vica na Krki, indeks, št. 01000053, izdala
Pedagoška fakulteta. gns-48803

Jelčič Alenka, Gradišnikova ulica 22,
Borovnica, spričevalo 1. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v

Ljubljani – smer šivilja, krojač, izdano leta
1997. gnz-48471

Kajtna Niko, Gorjansko 89, Komen,
spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske
šole v Tacnu, št. II-325/65, izdano leta
1985. gno-48461

Kamenik Vesna, Partizanska cesta 40,
Škofja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekononomske in upravno adminis-
trativne šole Kranj, izdano leta 1997 in
1998. gny-48697

Kavčič Tatjana, Žeje pri Komendi 1, Ko-
menda, spričevalo 3. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1995,
izdano na ime Trojanšek Tatjana.
gnc-48944

Klobčar Mark, Laze 24, Dragomer, Bre-
zovica pri Ljubljani, spričevalo
02133741/00, ser. št. 2910. gnx-48998

Knez Martin, Dvor 19, Šmartno pri Litiji,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ko-
vinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnm-48534

Kneževič Dragan, Sallaumines 10, Tr-
bovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene tehnične šole, izdano leta
1975 v Mariboru. m-286

Kocjan Mojca, Soussenska ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje PTT
šole v Ljubljani, izdano leta 1986, izdano
na ime Planinšek Mojca. gnu-48876

Kočevar Mojca, Gradišče nad Pijavo
Gorico 186/a, Škofljica, spričevalo 3. let-
nika Srednje zdravstvene šole v Novem me-
stu, izdano leta 1989, izdano na ime Kolar
Mojca. gng-48915

Kolenc Jan, Ulica solidarnosti 2, Litija,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1999. gnd-48643

Koren Uroš, Obrežna 19, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje prometne in tran-
sportne šole v Mariboru, izdano leta 1982.
m-257

Korošec Ciril, Delavska pot 11, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Železniške srednje šole v Mariboru, izdano
leta 1994. m-241

Korošec Rok, Tabor 21, Logatec, spri-
čevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šo-
le, izdano leta 1997. gnb-48470

Kosar Tamara, Šarhova 33, Pragersko,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1996 in 1997.
m-343

Kosec Andrej, Skaručna 32, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole v Kranju, izdano leta 1991.
gnv-49050

Kosič Vilma, Gradišče 5, Dornberk,
spričevalo 3. in 4. letnika Zdravstvene šole
in potrdilo o zaključnem izpitu, izdano leta
1979, izdano na ime Pelicon. gnw-48974

Kosovel Denis, Preserje 14/a, Branik,
spričevalo o zaključnem izpitu TŠC Nova
Gorica, izdano leta 1998. gny-48747

Kovačič Bogdan, Kreljeva ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo 3., 4. letnika in diplomo

Srednje elektrotehniške šole v Ljubljani,
izdano leta 1986 in 1987. gnw-48899

Krašovec Stanislava, Sp. Rečica 158,
Laško, indeks, št. 51032312, izdala Fa-
kulteta za agronomijo. m-247

Kuhelj Marija, Dolnji križ 9, Žužemberk,
spričevalo Upravno administrativne šole, iz-
dano leta 1980, 1981, 1982 in 1983.
gnm-48459

Kupčič Beno, Lackova 5, Ptuj, spriče-
valo Srednje kmetijske šole Ptuj, izdano
leta 1985. m-345

Kurtuma Veliborka, Čanžekova ulica 17,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Livada.
gnz-48646

Maček Borut, Horjulska cesta 114, Do-
brova, diplomo Srednje šole za strojništvo
v Ljubljani, izdana leta 1988. gnn-48991

Maček Marjan, Zg. Slemen 5, Brester-
nica, spričevalo o končani OŠ Selnica, iz-
dano leta 1977. m-279

Majer Miran, Nova ulica 28, Spodnji Du-
plek, spričevalo o končani OŠ Draga Ko-
bala Maribor, izdano leta 1985. m-258

Marinčič Lea, Ob Savi 22, Ljublja-
na-Šentvid, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje agroživilske šole, izdano leta 1999 in
2000. gns-48728

Marksl Zlatko, Frankolovska 9, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika in diplomo
SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1991,
1992 in 1993. m-284

Mesarec Stanislav, Zg. Voličina 58 a,
Voličina, diplomo Gradbene srednje šole
izdano leta 1985. m 358

Mesarič Bogomir, Finžarjeva 26, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne šole
Maribor, izdano leta 1993. m-271

Mihić Martina, Kozlovičeva ulica 15, Ko-
per – Capodistria, indeks, št. 11990129,
izdala Visoka šola za zdravstvo. gni-48788

Miličič Zlatko, Partizanska 10/a, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem iz-
pitu PŠP. gnj-48462

Mlinar Špela, Javornik 60, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 61134643, izdala
Pedagoška fakulteta. m-250

Moravec Andrej, Podklanec 7, Vinica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Črno-
melj. gnk-49111

Mušić Emir, CKO 10, Senovo, diplomo
Srednje šole tehničnih in zdravstvene
usmeritve Boris Kidrič Novo mesto, izdana
leta 1991. gnx-48702

Novak Anica, Pot v Boršt 44, Ivančna
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Ljubljana, izdano leta 1978
in 1980. gnf-48616

Novak Jožica, Keleminova 12, Maribor,
spričevalo 3. letnika Upravno administra-
tivne šole Lenart, izdano leta 1980. m-342

Novinec Marija, Kopališka ulica 13,
Škofja Loka, spričevalo 4. letnika Srednje
tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1970.
gnl-48960

Novinec Marija, Kopališka ulica 13,
Škofja Loka, maturitetno spričevalo Sred-
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nje tekstilne šole v Kranju, izdano leta
1970. gnm-48959

Oberlajt Mojca, Cmureška cesta 3, Le-
nart v Slov.goricah, spričevalo 3., 4 .letni-
ka in spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1997 in 1998. m-341

Ohrzal Ingrid, Trg svobode 14, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo Ljudske univerze
Maribor, tečaj slovenskega jezija št. 1165,
izdano leta 1990. m-288

Ornaut Stanko, Sp. Trg 58, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 3. letnika Srednje gozdar-
ske šole Postojna, izdano leta 1979. m 355

Osolnik Tomaž, Slivna 12, Litija, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje šole za gostin-
stvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1993
in 1994. gnb-49070

Papeš Viktor, Antoličičeva 16, Maribor,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 1997 in 1999.
m-254

Papič Snježana, Kraljeviča Marka 3,
Maribor, spričevalo Srednje prometne šo-
le Maribor, izdano leta 1997. m-275

Pavlenič Župančič Katarina, Hrastje 13,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične in zdravstvene šole,
izdano leta 1995 na ime Pavlenič Katarina
gnq-48980

Pavlič Marko, Trojiški trg 20, Sv.trojica
v Slov.goricah, spričevalo Srednje kov.
strojne in metalurške šole Maribor, izdano
leta 1999. m-337

Pelko Marjan, Reška cesta 15, Kozina,
letno spričevalo 3. letnika Kadetske šole
za miličnike, izdano leta 1982. gnz-48796

Perk Božidar, Tovarniška 35, Ceršak,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene-
ga šolskega centra v Mariboru, izdano leta
1978. m-311

Petrič Šenk Slavica, Grič IX/4, Ribnica,
spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Kočevje, izdano leta
1978 in 1979. gnk-48986

Pilih Zvonka, Ptujska 9, Miklavž na Drav-
skem polju, spričevalo 3., 4. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Upravno admi-
nistrativne šole Maribor, izdano leta 1980
in 1981. m-330

Pogačar Lea, Vrazova 12, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika III gimnazije Maribor, iz-
dano leta 1991. gnh-48414

Popović Savo, Tomačevo 39, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za strojnika,
izdala Srednja gradbena šola Ivana Kavči-
ča. gnv-48475

Porenta Gregor, Breg ob Savi 76,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
in strojne šole v Kranju, izdano leta 1999.
gnd-48993

Povše Marjan, Godešič 19, Škofja Loka,
spričevalo Gozdarske šole Postojna – goz-
dni delavec, sekač in traktorist. gnk-48961

Pratnekar Gregor, Frankolovska 7, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu II gim-
nazije Maribor, izdano leta 1992. m-304

Premzl Denis, Staneta Severja 3, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika Srednje kmetij-
ske šole v Rušah, izdano leta 1992. m-327

Prusnik Tjaša, Smerinje 9/a, Kranjska
Gora, spričevalo 3. letnika SETŠ Radovlji-
ca – turistični tehnik, izdano leta 1996.
gnm-48984

Reigh Breda, Partiznaska 1, Velenje,
zaključno spričevalo SG šole Celje, izdano
leta 1965. gnz-48946

Reihs Karel, Moravci v Slov. goricah
116/a, Mala Nedelja, spričevalo 4. letnika
Srednje policijske šole, izdano leta 1995.
gnh-48964

Roblek Sandra, Gradnikova 3, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana. gne-48717

Ropič Boštjan, Pobrežje 78, Videm pri
Ptuju, spričevalo 2. letnika Srednje lesar-
ske šole Limbuš, izdano leta 1994. m-346

Sambolec Miroslav, Smetanova 76, Ma-
ribor, diplomo Srednje gradbene šole po-
klic zidar v Mariboru leta 1994. m 350

Selinšek Jožef, Dravinjski vrh 47, Vi-
dem pri Ptuju, spričevalo Srednje elektro
šole – smer elektroenergetik, izdano leta
1990. gnt-48852

Sobočan Ksenija, Dolnji Lakoš 79/a,
Lendava – Lendva, indeks, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani. gnn-48433

Spevan Ernest, Počehova 82, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu GŠC, smer
slikopleskar, izdano leta 1977 v Mariboru.
m-276

Srebrnjak Maja, Smolenja vas 90, Novo
mesto, indeks, št. 71109027, izdala Prav-
na fakulteta. m-272

Starčevič Damir, Spodnja Polskava
202, Pragersko, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izda-
no leta 1998 in 1999. m-248

Strdinšek Martin, Ob ribniku 79, Mari-
bor, diplomo Srednje kov., strojne in meta-
lurške šole Maribor, izdana leta 1987.
m-314

Šabič Edina, Ruska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prule v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnq-48455

Šebalj Marjeta, Rovte 104/c, Rovte,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šo-
le, poklic ekonomski tehnik, izdano leta
1997. gnp-48406

Šegovc Hermina, Rozmanova 9, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Ekonomske
srednje šole Slovenj Gradec. gnb-48620

Šinkovec Bojan, Zavajškova 28, Kranj,
spričevalo 4. letnika TSŠ – Iskra Kranj,
izdano leta 1992. gnd-48868

Šlemer Dejan, Gradiška 690, Zgornja
Kungota, indeks, št. 93498002, izdala Fa-
kulteta za strojništvo. m-249

Špeglič Tanja, Dobja vas 178/a, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 18960680, iz-
dala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnk-48536

Špringer Valerija, Vrazova 60, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgov-

ske šole Maribor, izdano leta 1991,
1992. m 349

Špringer Valerija, Vrazova 60, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje trgovske šo-
le v Mariboru, izdano leta 1992. m-244

Štempelj Uršič Sonja, Dragomelj 38,
Domžale, spričevalo od 1 do 4 letnika Šol-
skega centra Rudolfa Maistra Kamnik, iz-
dano leta 1972 – 1976, izdano na ime
Uršič Sonja. gnv-48729

Tadić Ljiljana, 9. korpus 14, Izola – Iso-
la, spričevalo 2. in 3. letnika SEDŠ Koper.
gnd-48443

Titan Drago, Veščica 31, Murska Sobo-
ta, indeks, št. 61130096, izdala Pedago-
ška fakulteta. m-261

Tomažič Antonija, Otavnik 3, Tržišče,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdrav-
stvene šole v Celju, izdano leta 1976 in
1977, izdano na ime Kopar Antonija.
gne-48742

Tomc Zdenka, Ul. Slavka Gruma 78,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske srednje šole Novo mesto, izdano leta
1976. gnq-48430

Toplak Manuela, Prušnikova 18, Mari-
bor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tr-
govske šole Maribor, izdano leta 1993 in
1994. m-297

Trkovnik Ana, Poljanska 19, Ljubljana,
indeks, št. 30011166, izdala fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnl-48535

Trojak Matej, Čentiba 441/a, Lendava
– Lendva, indeks, št. 13010115049, iz-
dala Višja živilska šola. m-307

Trokas Mirko, Zg. Kungota 15, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo Srednje
kov., strojne in metalurške šole Maribor,
izdano leta 1986. m-316

Turk Martina, Cesta 24. junija 74, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Danila Ku-
mar v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnz-48446

Valentinčič Nadja, Kališka ulica 20,
Kranj, diplomo Filozofske fakultete, Odde-
lek za etnologijo in kulturno antropologijo,
izdana leta 1995. gne-48867

Veličković Vladimir, Osenjakova 12,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
elektrotehniške šole, izdano leta 1992.
gnt-48827

Velkovski Aleksandar, Brilejeva ulica
19, Ljubljana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča
v Ljubljani, izdano leta 1969. gnm-48738

Vesel Dušanka, Sarajevska ulica 2, Ma-
ribor, diplomo Srednje šole pedagoške in
kulturne usmeritve Maribor, izdana leta
1986. m-333

Vincekovič Franc, Hočko Pohorje 42,
Pohorje, diplomo SKSMŠ Maribor leta
1986. m 351

Vodišek Darja, Trg Franca Fakina 25,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1981/82. gnr-48904
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Volenik Marjan, Virovitica, Virovitica,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Ivan Kavčič v Ljub-
ljani, izdano leta 1978. gnw-48753

Vovk Peter, Presladol 48, Brestanica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pa-
pirniške šole tiska in papirja, program pa-
pirniški tehnik, izdano leta 1998/99.
gnp-48456

Vožič Jernej, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 93497951, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-322

Vrbek Stanislav, Hmeljarska 15, Pre-
bold, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1987 in 1988. gnq-48530

Vrbovšek Suzana, Krmelj 88, Krmelj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstil-
ne šole Sevnica, izdano leta 1993 in
1994. gnq-48505

Vuk Mirjam, Grajzerjeva ulica 23/a,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje upravno-administrativne šole, izdano
leta 1974 in 1975, izdano na ime Šturm
Mirjam. gnv-48625

Zakrajšek Jože, Breg pri Ribnici na Do-
lenjskem 84, Ribnica, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje gradbene tehniške šole v
Ljubljani, izdano leta 1977 in 1978.
gns-49003

Zalesnik Danica, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Delav-
ske univerze, izobraževanje za odrasle,
izdano na ime Rebernik Danica.
gnp-48706

Zemljič Jovita, Trata 7/a, Zgornja Vel-
ka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem Maribor, izda-
no leta 1998 in 1999. m-335

Zorec Danijela, Roberta Kukovca 20,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje kemijske šole Ruše, izdano leta 1986
in 1985. m-301

Zupančič Milena, Kersnikova ulica 28,
Mengeš, spričevalo 4. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1993. gnm-49013

Žarn Mira, Veliko Mraševo 26, Podbo-
čje, zaključno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole Novo mesto, šolsko leto
1997/98. gnj-48962

Žižek Ivo, K mlinu 3, Maribor, spriče-
valo 4. letnika Srednje gradbene šole v
Mariboru, smer gradbeni tehnik, izdano
leta 1995/96. m-290

Žnidaršič Jože, Cesta 4. maja 82, Cer-
knica, spričevalo o zaključnem izpitu Cen-
tra strokovnih šol v Ljubljan, Poklicna fo-
tografska šola, izdano leta 1983.
gnb-48595

Žrlić Franjo, Slovenska vas 11, Jese-
nice na Dolenjskem, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje šole za gostinstvo in
turizem Ljubljana, št. 1030, izdano leta
1988. gnn-48783

Ostali preklici

AVTOHIŠA MALGAJ d.o.o., Tržaška
cesta 108, Ljubljana, potrdilo za registra-
cijo uvoženega avtomobila Kangoo 1,4,
št. šasije: VF1KC0HAF23418272, cari-
njeno po ECL 8232, dne 25. 9. 2000.
gnm-48784

Baranja Milan, Sotina 117/d, Rogašov-
ci, delovno knjižico, reg. št. 4935, ser. št.
14935. gnm-48859

Belovič Mitja, Dvoržakova 14/a, Dom-
žale, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0289570. gnx-49048

Bergant Barbara, Vir, Litijska c. 5, Dom-
žale, študentsko izkaznico, št. 19362902,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnb-48995

Bernard Jure, Pucova 2, Celje, študent-
sko izkaznico, št. 18990140, izdala Filo-
zofska fakulteta v Ljubljani. gnf-48791

Blažič Boris, Kamniška 35, Maribor, de-
lovno knjižico, reg. št. 13682, izdala UE
Maribor. m-267

Bombek Maksimiljan s.p., Šlandrov trg
19, Žalec, licenco št.
004195/3318-ZR72/1997, za vozilo
M.A.N. 26.403 FNLC, reg. oznaka CE
26-34T, izdana 10. 2. 1997. gnp-48631

Bračika Gregor, Kočevarjeva 10/b, No-
vo mesto, delovne knjižice, reg. št. 38396,
izdala UE Novo mesto. gnp-48431

Brunčič Boris, Mekotnjak 30, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 2748, ser. št.
500048, izdala UE Ljutomer. gnm-49034

Canjko Predrag, Arnolda Tovornika 6,
Maribor, delovno knjižico, št. 53995, izda-
la UE Maribor. m-251

Dajčer Tina, Cesta talcev 18, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 61180516. m-303

Dekleva Boštjan, Podgrad 22/a, Pod-
grad, delovno knjižico. gnn-48608

Demailji Mevruz, Raičeva 4, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 1125, izdana leta
1991 v Mariboru. m-285

Dizdarević Dževad, Vojkova cesta 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-48493

Ethnos d.o.o., Stegne 13/c, Ljubljana,
garancijsko knjižico za avtomobil Kia Car-
nival letnik 2000, št. šasije KNEUP
7512Y6114902. gnp-48685

Fičur Manuela, Ljubljanska 10, Izola –
Isola, delovno knjižico. gnd-48843

Filak Ana, Griblje 83, Gradac, delovno
knjižico. gnb-48870

Forštnerič Frančiška, Tomažičeva 11,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjiži-
co. m-263

Gašper Boštjan, Ljuben 20, Uršna sela,
delovno knjižico, reg. št. 34919, ser. št.
160207. gnw-48699

Gomišček Marko, Stranska vas 43/c,
Novo mesto, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 0213-3836/00, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gns-48453

Gorjanc Aleš, Hotunje 48, Ponikva, de-
lovno knjižico. gnc-48969

Grahor Robert, Dane 9/a, Sežana, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1198912. gne-48442

Gustinčič Borislav, Lucan 34/b, Porto-
rož – Portorose, potrdilo o usposobljeno-
sti za voditelja čolna, št. 02/13-317/4-86.
gnt-48877

Halili Memet, Maurerjeva 6, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp-48481

Hodžić Aida, Kolezijska ulica 4, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnb-48645

Hvastija Barbara, Saveljska cesta 6,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
01099750, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnv-48750

Ivanova Daniela, Prvačina 167, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnj-48716

Jovič Olga, Vrhovska 15, Spodnji Du-
plek, delovno knjižico. m-266

Kahrimanović Jasmin, Raše 70, Smle-
dnik, potrdilo o opravljenem higijenskem
minimumu, izdano leta 2000. gnl-48785

Kajtezović Aleksander, Zoisova 17,
Kranj, delovno knjižico. gng-48440

Kantar Radoslav, Rusjanov trg 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnu-48776

KIRM FRANCI s.p., Selo 3, Mirna, li-
cenco za vozilo Renault 60 F6 z reg. št.
NM U1090, št. licence
006423/6992-KN/1998. gnl-48910

Kocmut Peter, Vinička vas 16, Lenart v
Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
93474158. m-270

Koležnik Anton, Britof 44, Kranj, pre-
klic licence, objavljeno v Ur. l. RS, št.
6/2002. gnq-48630

Konečnik Marjan, Podgorje 20, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0293428. gnh-48714

Kraševec Stanko, Ul. bartov Vošnjak,
Celje, dvižni listek pri urarju Terglavčnik,
št. 7429. m-264

Leskovec Danijel, Unec 139, Rakek,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0141821. gno-48882

Majhenič Ana, Spodnje Vrtiče 31/b,
Zgornja Kungota, delovno knjižico. m-298

Mancini Luka, Ziherlova ulica 41, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 42251799,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gnr-48479

Marhl Anton, Mariborska 14, Muta, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1007786. gni-48963

Marovt Iša, Trubarjeva 45, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 81540529. m-277

Milič Damjan, Ulica Moša Pijade 4, Čr-
nomelj, delovno knjižico, reg. št. 2442,
ser. št. A 467808, izdana 30. 6. 2000 pri
UE Črnomelj. gnk-48911

Murko Marta, Svetinci 10, Destrnik, de-
lovno knjižico. gnu-48451

OPTIMA LEASING d.d., Dunajska 22,
Ljubljana-Slovenijales, izjavo o ustreznosti
vozila za vozilo Citroen Jumper 2,5 D, št.
šasije VF7232V5215307194, leto izdela-
ve 1996. gnp-48606
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Plantan Milena, Prapreče 12, Straža,
delovno knjižico. gnc-48844

Rožaj Mojca, Ul. I tankovske brigade 5,
Sežana, študentsko izkaznico, št.
19806881, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnb-49045

Sapač Banko Erna, Strukovci 26, Bo-
donci, delovno knjižico, reg. št. 10302.
gnv-48725

Schmitzberger Blaž, Koroška ulica 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-48735

Sertič Marjetka, Kamniti pot 6, Rakek,
študentsko izkaznico, št. 27003757, izda-
la Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnx-48823

Šnurer Boštjan, Rankovci 8/a, Tišina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0302108. gnj-48862

Štefančič Marjetka, Dolenjska cesta
112, Ljubljana, delovno knjižico.
gnx-48673

Turk Rajko, Pavšičeva 9/a, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/09-1574/1971. gnm-48409

Ušeničnik Tina, Polje cesta XXXVI-
II/13a, Ljubljana, vozno karto, št. 1052 s
100% popustom, izdal LPP. gnl-48935

Vautnik Jasna, Bresterniška graba 7,
Bresternica, študentsko izkaznico, št.
61152001, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-289

Vergles Branko, Valjačeva 9, Kranj, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-7981/00-98, VČ – 2487/98.
gnv-49000

Volčanšek Stojan, Gortanova ulica 35,
Nova Gorica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-740/19-81.
gny-48447

Wagner Vinko, Razvanjska 82, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1022262. gnz-48971

Zajc Zdravko, Brodska cesta 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnx-48752

Žalac Michel, Viška c. 67, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonom-
ska šola v Ljubljani. gny-48872

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si
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