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Uradne objave
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Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

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. 2837/01 Ob-54086

V javnih razpisih za oddajo javnih naro-
čil št.

– JN 29/01 ”dobava 20 kV celic ter osta-
le oprme za RP 20 kV Izlake”,

in
– JN 30/01 “dobava 20 kV celic ter osta-

le opreme za RTP 110/35/20 kV Potoška
vas“

objavljenima v Uradnem listu RS, št. 58 z
dne 13. 7. 2001 Ob-51867 in Ob-51868
se popravi 13. točka in se pravilno glasi:

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. in 43. členu ZJN-1:

Popravi se predzadnja alinea te točke, in
sicer:

– dokazilo, da je bila ponujena oprema v
enaki kombinaciji in vsaj tolikšnem obsegu
kot je predmet razpisa vsaj 2 v preteklih 3
letih že vgrajena v elektroenergetske objekte
v distribucijskih elektroenergetskih sistemih
v Sloveniji, v primerljivih distribucijskih
elektroenergetskih sistemih v Evropski
uniji ali v primerljivih distribucijskih elek-
troenergetskih sistemih v državah bivše
SFR Jugoslavije.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 232/01 Ob-53949
1. Naročnik: Zavod za duševno in živčno

bolne Hrastovec – Trate.
2. Naslov naročnika: Hrastovec 22,

2230 Lenart.

3. (a) Vrsta in količina blaga: čistilna,
pralna in dezinfekcijska sredstva. Oce-
njena vrednost je 16 mio SIT.

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

4. Kraj dobave: Zavod Hrastovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za tehnično
izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana, tel.
01/24-16-215, faks 01/24-16-213, kon-
taktna oseba je Miro Rovšek.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vklju-
čen), na ŽR ZTI št.: 50101-603-50267, sklic
na št. 50015-232A.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 9. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 21, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 9. 2001 ob 12.30, na Zavodu za tehnič-
no izobraževanje, Langusova 21, 1000 Ljub-
ljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: niso za-
htevana.

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 splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: najugo-
dnejši ponudnik.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 8. 2001.

Zavod Hrastovec – Trate

Št. 56 Ob-53960
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: paketni
usmernik in jeklena pod konstrukcija za
novi Poštni center v Mariboru.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: začetek – je-
klena pod konstrukcija 1. 12. 2001, paketni
usmernik 1. 7. 2002; zaključek jeklene pod
konstrukcije 1. 11. 2002, paketni usmernik
15. 4. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Uprava Pošte Slo-
venije, d.o.o., Nabavna služba, Slomškov trg
10, 2500 Maribor, oseba za informacije Pe-
ter Hometer.

(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: 51800-601-180, virmanski
nalog ali splošna položnica, 50.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Nabavna
služba, Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2001 ob 10. uri, Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

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

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

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 Zako-
na o javnih naročilih: da ni proti ponudni-
ku uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana



Stran 5150 / Št. 69 / 24. 8. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepove-
dano opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
nega naročila; da je poravnal davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali po-
slovne obveznosti v skladu s predpisi v RS;
če izkazana izguba iz naslova poslovanja v
preteklem letu (obrazec BON I III/7), pre-
sega 5% skupnih prihodkov, da blokada
računa ne presega 10 dni v zadnjih 6 me-
secih, da razpolaga z zadostnimi tehnični-
mi zmogljivostmi; da ni dal zavajajoče po-
datke, glede zahtev iz te točke; da je pre-
dložen obrazec izjave, da sprejema pogoje
iz razpisne dokumentacije, da je predložil
bančno garancijo za resnost ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001, predvi-
deni datum odločitve 20. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 21. 9. 2001
ob 10. uri, v Gradbeni službi uprave Pošte
Slovenije, d.o.o., Maribor.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 21 z dne
23. 3. 2001, Ob-45593.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 7191/01 Ob-53964
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vozila.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 – tovorna vozila,
– sklop 2 – osebna vozila.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop

ali za oba sklopa skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2001 – december 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-01, Milan
Stevanovič.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 9. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

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

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
23. 9. 2001; datum odločitve do 8. 10.
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 7194/01 Ob-53965
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: materiali

za osebno higieno, sanitarni in potrošni
materiali in čistila.

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

– sklop 1 – material za osebno higieno,
– sklop 2 – čistilna sredstva,
– sklop 3 – pripomočki za čiščenje,
– sklop 4 – papirni izdelki,
– sklop 5 – barve, laki, pribor,
– sklop 6 – vrečke za smeti.
Detalji posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,

za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: oktober
2001 – september 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-01, Milan
Stevanovič.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 13. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo
blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogod-
be, kateri je priložen 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):

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 23. 9.
2001; datum odločitve do 8. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, ustreznost blaga, plačilni po-
goji, kakovost blaga in druge ugodnosti. Te-
ža in način uporabe meril je podan v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 7193/01 Ob53966
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

vanje avtocest d.o.o.
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2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/518-83-01.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
in druga osnovna sredstva.

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

– sklop 1 – kontejner za vnetljive snovi,
– sklop 2 – analizator električne nape-

tosti,
– sklop 3 – dvižna zapornica,
– sklop 4 – oprema pleskarske delav-

nice,
– sklop 5 – oprema mehanične delav-

nice,
– sklop 6 – odsesovalna naprava,
– sklop 7 – biro oprema – razmnoževal-

ni stroji,
– sklop 8 – biro oprema – števni stroji,
– sklop 9 – lesno obdelovalni stroj,
– sklop 10 – ročno rezalno orodje,
– sklop 11 – ročno električno orodje,
– sklop 12 – orodje za popravilo odboj-

nih ograj,
– sklop 13 – sesalec za prah – in-

dustrijski,
– sklop 14 – aparat za avtogeno var-

jenje,
– sklop 15 – kompresor,
– sklop 16 – lupilec krompirja,
– sklop 17 – merilec temperature vo-

zišča,
– sklop 18 – ročne dvigalne naprave,
– sklop 19 – ISDN – testni komplet,
– sklop 20 – UKV postaje,
– sklop 21 – telefonski aparati,
– sklop 22 – samohodni odmetalec

snega,
– sklop 23 – frankirni stroj,
– sklop 24 – funkcijski generator,
– sklop 25 – merilec izolacijske upor-

nosti,
– sklop 26 – odspajkovalna enota,
– sklop 27 – kontrolnik linij,
– sklop 28 – fotoaparat,
– sklop 29 – grafoskop.
Detalji posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,

za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2001 – november 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-01, Milan
Stevanovič.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 11. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija – menično zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne. Veljavnost garancije mora biti najman
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
23. 9. 2001; datum odločitve do 8. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji in druge ugo-
dnosti. Teža in način uporabe meril je po-
dan v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 7192/01 Ob-53967
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. (a) Vrsta in količina blaga: letna me-

hanizacija.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

– sklop 1 – kombinirano nabijalo za var-
nostne ograje in vrtalo,

– sklop 2 – čelna kosilnica,
– sklop 3 – čelna rotacijska krtača,
– sklop 4 – stroj za mulčenje brežin in

jarkov,
– sklop 5 – cisterna za čiščenje kanali-

zacijskih cevi, črpanje in prevoz fekalij,
– sklop 6 – rotacijska parkovna kosil-

nica,
– sklop 7 – žaga za rezanje asfalta,
– sklop 8 – stroj za barvanje talnih oz-

načb,

– sklop 9 – ročna rotacijska kosilnica,
– sklop 10 – ročna rotacijska kosilnica

– mulčer,
– sklop 11 – kosa – priključek širine

60 cm,
– sklop 12 – nakladač – rovokopač.
Detalji posameznih sklopov so v razpisni

dokumentaciji.
Ponudnik lahko da ponudbo za en sklop,

za več sklopov ali za vse skupaj.
4. Kraj dobave: poslovne enote – AC

baze v Republiki Sloveniji.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2001 – december 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o., komercial-
na služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/518-83-62, faks 01/518-83-01, Milan
Stevanovič.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 10. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

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

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

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

– ponudnik lahko nastopi kot posamezni
izvajalec;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe 23. 9.
2001; datum odločitve do 8. 10. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.

Št. 1189 Ob-53968
1. Naročnik: Nigrad, Javno komunalno

podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Zagrebška cesta

30, 2000 Maribor, tel. 02/45-00-300, faks
02/45-00-360.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
vozila s teleskopsko roko in košaro.

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

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

ponudnik mora poleg osnovne ponuditi tudi
variantno ponudbo, v skladu z razpisnimi
pogoji.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 2 meseca
po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na sedežu družbe
Nigrad d.d., Zagrebška cesta 30, pri Majdi
Dolenc, soba 114/I, vsak delovni dan med
8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo do 24. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponu-
dniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali
na ŽR naročnika št. 51800-601-47072,
APP Maribor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe je potre-
bno predložiti najkasneje do 24. 9. 2001
do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti
v tajništvu družbe Nigrad, Javno komunalno
podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 2001 ob
9. uri na sedežu družbe Nigrad d.d., Zagreb-
ška cesta 30, Maribor, soba št. 118/I.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo blago, ki je predmet razpisa plačal v
60. dneh po prevzemu blaga in prejemu
računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-

šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 10. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Emilu Novaku, tel.
02/45-00-300.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Nigrad d.d., Maribor

Ob-53969
1. Naročnik: Vrtec Hansa Christiana An-

dersena, Rašiška 7, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vrtec Hansa Chri-

stiana Andersena, Rašiška 7, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/507-56-36, faks
01/507-53-63.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Vrtec Hansa Christiana

Andersena, Rašiška 7, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 10. 2001
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vrtec Hansa
Christiana Andersena, Rašiška 7, 1000
Ljubljana – v tajništvu vrtca pri Viktoriji Jen-
ko, tel. 01/510-43-35, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure, kjer ponudniki dobijo tudi
dodatna pojasnila in informacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 18. 9. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudni-
ki dvignejo v tajništvu vrtca od 27. 8. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
vrtca št. 50104-603-52186.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Hansa Christiana Ander-
sena, Rašiška 7, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 9. 2001 ob 10. uri v prostorih
Vrtca Hansa Christiana Andersena, Rašiška
7, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

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

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila – ponudnik priloži
dokazilo pristojnega organa, ki vodi eviden-
co izdanih dovoljenj za opravljanje določe-
ne dejavnosti,

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

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 10. 2001.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 8. 2001.
Vrtec Hansa Christiana

Andersena Ljubljana

Št. 7 Ob-53994
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-35-32, tel.
01/474-30-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme za izgradnjo hrbte-
ničnega IP VPN omrežja.

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

– sklop A: vozlišča Ljubljana, Maribor in
Koper,

– sklop B: vozlišče Nova Gorica.
Naročnik bo upošteval delne ponudbe in

sicer za sklopa A in B posebej. Posamezen
sklop predstavlja tehnično zaključeno celoto
in ga mora ponudnik ponuditi v celoti.

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

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: november
2001 – februar 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: pri naročniku,
prevzem dokumentacije v RTP Beričevo,
Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani, pri An-
ki Lipovec, dodatne informacije Marija Mr-
zel-Ljubič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 61.880 SIT (52.000 SIT +
DDV 9.880 SIT), virmansko nakazilo z oz-
nako naziva javnega razpisa na žiro račun
št. 50106-601-90093, sklic št. 87.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 9. 2001 do
9.30.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 27. 9. 2001 ob 10. uri, v dvorani
B, IV. nadstropje.

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

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

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

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

– reference in usposobljenost kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi naročila,

– tri reference proizvajalca opreme, ki je
predmet naročila,

– tri reference izvajalca za montažo opre-
me, ki je predmet naročila,

– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potre-
bnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pra-
vicami pogodbe med ponudnikom in prici-
pali ali zastopniki ali druge listine, iz katerih
so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi
pogoji za vzdrževanje predmeta pogodbe v
Republiki Sloveniji),

– ponudnik naj navede specializirano
opremo, ki bo uporabljena za izvedbo pred-
meta naročila,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete v obliki poslovnega sodelovanja s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo o
skupnem nastopanju,

– mnenje pooblaščenega revizorja (Ura-
dni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01).

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 27. 12. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 25. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: skupna
ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (5%),
reference proizvajalca za opremo (5%), re-
ference izvajalca za montažo opreme (5%),
opis ponujene tehnične rešitve (10%), ga-
rancijska doba (5%), ustreznost opreme
(-20%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana

Ob-54024
1. Naročnik: VVZ Manko Golar Gornja

Radgona.
2. Naslov naročnika: 9250 Gornja Rad-

gona; vvz.manko.golar@email.si.

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

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

1. sveže sadje in kompoti,
2. zelenjava (sveža), suhe stročnice in

krompir,
3. sveža jajca,
4. drobni prehrambeni izdelki in kon-

zerve.
4. Kraj dobave: Gornja Radgona.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 11.
2001 do 31. 10. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: VVZ Manko
Golar Gornja Radgona, Kocljeva 2, 9250
Gornja Radgona – v tajništvu vrtca, dodatna
pojasnila in informacije glede živil ponudniki
dobijo pri Agati Geder (vodja kuhinje) in rav-
nateljici Bredi Forjanič; tel. 02/561-12-74.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 25. 9. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko razpisni
ponudniki dvignejo v tajništvu vrtca od 27. 8.
2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT, z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na ŽR vrtca, št.
51910-603-30741 (predložiti potrdilo o
plačilu dokumentacije).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 9. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: VVZ Manko Golar Gornja Rad-
gona, Kocljeva 2, 9250 Gornja Radgona.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 10. uri, v prostorih
VVZ Manko Golar Gornja Radgona, Koclje-
va 2, 9250 Gornja Radgona.

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

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

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

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

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

2. ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave – ponudnik priloži potrdilo pri-
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stojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki);

3. da mu ni bila v zadnjih 5 letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki);

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve – ponudnik predloži
potrdilo davčnega urada (DURS);

5. da ima veljavno dovoljenje za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik priloži dokazilo
pristojnega organa, ki vodi evidenco izda-
nih dovoljenj za opravljanje določene de-
javnosti;

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

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec;

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigo-
sa in podpiše krovno izjavo.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena: 80%,
2. plačilni rok: 10%,
3. reference: 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne
22. 6. 2001, Ob-51027.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

VVZ Manko Golar Gornja Radgona

Št. 2717/01 Ob-54039
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
impregniranih drogov, izolatorjev in
opornic za SN vode v obdobju
2001/2002:

– impregnirani drogovi,
– izolatorji podporni in zatezni (10-20 kV),
– opornice za podporne izolatorje

(10-20 kV),
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.

Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, del-
nih ponudb za samo del posamezne skupi-
ne ne bomo upoštevali.

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

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naro-
čanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi po-
godbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 17. 9. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 17. 9. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 33/01 –
Ponudba za dobavo impregniranih drogov,
izolatorjev in opornic za SN vode – Ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti. Če pri delnih ponudbah sku-
pna vrednost vseh ponudbenih skupin ne
doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost te
bančne garancije znašati 500.000 SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

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

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

– veljavno odločbo-dovoljenje upravne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

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

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

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za iz-
vedbo naročila,

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

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

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

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

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

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

Opomba
Če se ponudnik javi le na enega od ob-

javljenih javnih razpisov naročnika (JN
33/01, 34/01, 35/01 in 37/01), velja gle-
de dokumentov v ponudbeni dokumentaciji
vse, kar je zahtevano v ustrezni razpisni do-
kumentaciji (glej: Pojasnilo).

Če se ponudnik javi na več javnih razpi-
sov naročnika (JN 33/01, 34/01, 35/01
in 37/01), mora vsaj v eni od ponudb pre-
dložiti zahtevane dokumente v originalu ali
notarsko overjene fotokopije, (ki sicer ustre-
zajo glede žiga, podpisa in starosti), v osta-
lih ponudbah pa lahko predloži fotokopije
le-teh in navede, v kateri ponudbeni doku-
mentaciji se nahajajo originali, oziroma no-
tarsko overjene fotokopije.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena – pri delnih

ponudbah posamezne skupine materiala,
oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin (90% delež),

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 10. 9. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 17. 8. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2718/01 Ob-54040
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kabelske opreme za kable SN in NN v
obdobju 2001/2002:

– končniki kabelski SN (70-300) mm2,
– spojke kabelske SN (35-240) mm2,
– končniki kabelski NN (6-300) mm2,
– spojke kabelske NN (6-300) mm2,
– samokrčni material,
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče Elektro Ljub-
ljana d.d., v Ljubljani.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: po-
nudnik ponudi eno ali več variant opreme, ki
ustreza tehničnim razpisnim pogojem.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naro-
čanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi po-
godbe.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 17. 9. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 17. 9. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 34/01 –
Ponudba za dobavo kabelske opreme za
kable SN in NN – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 17. 9.
2001 ob 13. uri, v sejni sobi, v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

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

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

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

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

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti:
– izpis registracije ponudnika pri pristoj-

nem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– veljavno odločbo-dovoljenje upravne-

ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

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

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

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za iz-
vedbo naročila,

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

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

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

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

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

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

Opomba
Če se ponudnik javi le na enega od ob-

javljenih javnih razpisov naročnika (JN
33/01, 34/01, 35/01, in 37/01), velja gle-
de dokumentov v ponudbeni dokumentaciji
vse, kar je zahtevano v ustrezni razpisni do-
kumentaciji (glej: Pojasnilo).

Če se ponudnik javi na več javnih razpi-
sov naročnika (JN 33/01, 34/01, 35/01
in 37/01), mora vsaj v eni od ponudb pre-
dložiti zahtevane dokumente v originalu ali
notarsko overjene fotokopije, (ki sicer ustre-
zajo glede žiga, podpisa in starosti), v osta-
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lih ponudbah pa lahko predloži fotokopije
le-teh in navede, v kateri ponudbeni doku-
mentaciji se nahajajo originali, oziroma no-
tarsko overjene fotokopije.

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (90% delež),
– kakovost dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 10. 9. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 17. 8. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2719/01 Ob-54041
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
obesnega in spojnega materiala za nad-
zemne vode in kable, ter zaščitne opre-
me in pribora za kable v obdobju
2001/2002:

– obesni in spojni material za nadzemne
vode,

– kabelski čevlji in vezni tulci,
– zaščitne cevi in pribor za kable.
po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo nan-
ašale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, deln-
ih ponudb za samo del posamezne skupine
ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče Elektro Ljub-
ljana d.d., oziroma nadzorništva Elektro
Ljubljane d.d.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naro-
čanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom
in za obdobje 12 mesecev po sklenitvi po-
godbe.

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

taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/431-52-55, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 18. 9. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 18. 9. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 35/01 –
Ponudba za dobavo obesnega in spojnega
materiala za nadzemne vode in kable ter
zaščitne opreme in pribora za kable – Ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 9.
2001 ob 11. uri, v sejni sobi, v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska c. 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponud-
bene vrednosti. Če pri delnih ponudbah sku-
pna vrednost vseh ponudbenih skupin ne
doseže 17,000.000 SIT, mora vrednost te
bančne garancije znašati 500.000 SIT.

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

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

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

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

– veljavno odločbo-dovoljenje upravne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delav-

ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni,

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

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

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

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za iz-
vedbo naročila,

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

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

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

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

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

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

Opomba
Če se ponudnik javi le na enega od ob-

javljenih javnih razpisov naročnika (JN
33/01, 34/01, 35/01 in 37/01), velja gle-
de dokumentov v ponudbeni dokumentaciji
vse, kar je zahtevano v ustrezni razpisni do-
kumentaciji (glej: Pojasnilo).

Če se ponudnik javi na več javnih razpi-
sov naročnika (JN 33/01, 34/01, 35/01
in 37/01), mora vsaj v eni od ponudb pre-
dložiti zahtevane dokumente v originalu ali
notarsko overjene fotokopije, (ki sicer ustre-
zajo glede žiga, podpisa in starosti), v osta-
lih ponudbah pa lahko predloži fotokopije
le-teh in navede, v kateri ponudbeni doku-
mentaciji se nahajajo originali, oziroma no-
tarsko overjene fotokopije.

Dokumenti, ki se nanašajo na konkretni
javni razpis, npr. bančne garancije, izjave
ponudnika, potrjen predlog pogodbe ipd.,
morajo biti v ponudbi predloženi v originalu.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena-pri delnih po-

nudbah posamezne skupine materiala, ozi-
roma opreme, pri celovitih ponudbah vseh
skupin (90% delež),

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 10. 9. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 17. 8. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 2720/01 Ob-54042
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
samonosnega kabelskega snopa (SKS)
in opreme za SKS v obdobju
2001/2002:

– kabel energetski samonosni (SKS)
1 kV,

– oprema za samonosne kabelske sno-
pe (SKS),

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

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe, ki se bodo na-
našale na posamezno skupino razpisanega
blaga, oziroma opreme, bodo upoštevane.
Ponudba mora tedaj obsegati vso razpisano
blago, oziroma opremo take skupine, deln-
ih ponudb za samo del posamezne skupine
ne bomo upoštevali.

4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče Elektro Ljub-
ljana d.d., oziroma nadzorništva Elektro
Ljubljane d.d.

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

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

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 18. 9. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 18. 9. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 37/01 –
Ponudba za dobavo samonosnega kabel-
skega snopa (SKS) in opreme za SKS – Ne
odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 18. 9.
2001 ob 13. uri, v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana d.d., Sloven-
ska c. 56/VII v Ljubljani.

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

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

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

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

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

– izpis registracije ponudnika pri pristoj-
nem organu, ki ni starejši od 90 dni,

– veljavno odločbo-dovoljenje upravne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa, ki ni starejše od 90 dni,

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

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni de-
lavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem, ne starejše od
90 dni,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih
5 letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
ki je povezano z njegovim poslovanjem, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,

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

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

– dokazilo o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji, datum overovitve kopije le tega ne
sme biti starejši od 90 dni,

– izjavo ponudnika o obveznostih po Za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti, o posredovanju te-
hničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– dokazilo o zadostni prosti kadrovski
zmogljivosti (izjava) in strokovni usposoblje-
nosti kadrov (seznam zaposlenih z navedbo
strokovne usposobljenosti), potrebnih za iz-
vedbo naročila,

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

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

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

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

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

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

Opomba
Če se ponudnik javi le na enega od ob-

javljenih javnih razpisov naročnika (JN
33/01, 34/01, 35/01 in 37/01), velja gle-
de dokumentov v ponudbeni dokumentaciji
vse, kar je zahtevano v ustrezni razpisni do-
kumentaciji (glej: Pojasnilo).

Če se ponudnik javi na več javnih razpi-
sov naročnika (JN 33/01, 34/01, 35/01
in 37/01), mora vsaj v eni od ponudb pre-
dložiti zahtevane dokumente v originalu ali
notarsko overjene fotokopije, (ki sicer ustre-
zajo glede žiga, podpisa in starosti), v osta-
lih ponudbah pa lahko predloži fotokopije
le-teh in navede, v kateri ponudbeni doku-
mentaciji se nahajajo originali, oziroma no-
tarsko overjene fotokopije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 45 dni po odpiranju ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena – pri delnih

ponudbah posamezne skupine materiala,
oziroma opreme, pri celovitih ponudbah
vseh skupin (90% delež),

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

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 10. 9. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 17. 8. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 04 Ob-54048
1. Naročnik: SŽ - Centralne delavnice

Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Zaloška 217,

1000 Ljubljana, faks 01/23-14-788.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos uni-

verzalni stroj za obdelavo rotorjev.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: SŽ - Centralne delavni-
ce Ljubljana d.o.o., Proizvodnja Moste, Za-
loška 217, 1000 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
150 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SŽ - Centralne
delavnice Ljubljana d.o.o., soba 11/II Franc
Erce, Zaloška 217, 1000 Ljubljana.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT virman
na žiro račun št. 50103-601-216357 pri
APP (domači ponudniki); 48 EUR
900-7100-117873/3 S.W.I.F.T. Code:
LJUBASI2x (tuji ponudniki). Ponudnike pro-
simo, da poleg dokazila o plačilu obvezno
priložijo vse potrebne podatke za izstavitev
računa.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SŽ - Centralne delavnice Ljub-
ljana d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 9. 2001 ob 10.30 v mali sejni
sobi SŽ - Centralne delavnice Ljubljana
d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 3% ocenjene vrednosti
naročila z veljavnostjo do 30. 11. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni plačilni rok je 60 dni od datuma pre-
vzema opreme.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
30 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena: 70%,
2. reference: 5%,
3. garancija: 20%,
4. šolanje: 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Uradni list RS, št. 50 z dne
15. 6. 2001, Ob-50407, str. 3591.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2001.

SŽ - Centralne delavnice
Ljubljana d.o.o.

Št. 7/01 Ob-54072
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

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

oprema za likanje, količina: 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni po
podpisu kupoprodajne pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/33-11-533. Dodat-
ne informacije Peter Weissensteiner, dipl.
inž. str, tel. 02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do roka za predložitev ponudb, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo: strojna oprema za
likanje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 1. 10. 2001,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska 5,
2000 Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 2. 10. 2001, ob 11. uri, mala
konferenčna predavalnica 16. etaža Kirur-
ške stolpnice Splošne bolnišnice Maribor.

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

čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, veljavna do 31. 12. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je 60 dni od datuma prevzema opreme.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni na
dan določen za predložitev ponudb;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev ponudb;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponu-
dnike, ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb (ne ve-
lja za obrazec BON-1);

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 ena-
ko 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti; ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti;

7. da ponudnik ni dal zavajajočih podat-
kov;

8. da zagotavlja 100% vrst blaga in stori-
tev iz celotnega razpisa;

9. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema opreme;

10. da je ponudnik doslej že dobavil in
montiral vsaj eno strojno opremo, ki jo po-
nuja na tem javnem razpisu. Obvezno prilo-
žite potrjeno referenco s strani investitorja;

11. da bo dostava fco Splošna bolnišni-
ca Maribor-razloženo in montirano v pralni-
co Splošne bolnišnice Maribor;
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12. da zagotavlja dobavo “nove“ opre-
me v 45 dneh po podpisu kupoprodajne
pogodbe (vključno z montažo);

13. da zagotavlja s strani proizvajalca
opreme pooblaščen servis za dobavljeno
opremo;

14. da ima ustrezne certifikate s katerimi
izkazuje kakovost ponujenega blaga;

15. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov ter potrošnega materiala še najmanj de-
set let po izteku garancijske dobe;

16. da zagotavlja odzivni čas 4 ure ter
maksimalen čas za dobavo rezervnih delov
in odpravo napak v 24 urah;

17. da zagotavlja šolanje naročnikovega
strokovnega osebja;

18. da nudi 12 mesečno garancijo za
dobavljeno opremo in opravljene storitve;

19. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 12. 2001;

20. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% pogodbene vrednosti;

21. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 2. 4. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: dne 12. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja končna vrednost predračuna.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s potencialnimi ponudniki
bo dne 5. 9. 2001, ob 9. uri, v zgradbi
vodstva oskrbe in vzdrževanja, pri Milanu
Večerniku, dipl. inž. el.

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

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

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-54078
1. Naročnik: Gimnazija Ljubljana Šiška,

Aljaževa 32, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Gimnazija Ljublja-

na Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana, tel.
01/519-50-66, faks 01/231-67-54.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Gimnazija Ljubljana Ši-

ška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2001 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Gimnazija Ljub-
ljana Šiška, Aljaževa 32, 1000 Ljubljana – v
tajništvu šole, ponudniki dobijo tudi dodat-
na pojasnila in informacije pri vodji kuhinje
Andreji Žnidaršič, tel. 01/565-57-00, faks
01/430-63-90, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 9. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dobijo v tajništvu šole od 27. 8. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50104-603-53643.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 9. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Gimnazija Ljubljana Šiška, Alja-
ževa 32, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Gimnazije Ljubljana Šiška, Aljaževa 32,
1000 Ljubljana.

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

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

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

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

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

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

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

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

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

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

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

– da je navedel točne podatke glede ob-
veznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 18. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 8. 2001.
Gimnazija Ljubljana Šiška

Ob-54079
1. Naročnik: Osnovna šola Danile Ku-

mar, Godeževa 11, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Da-

nile Kumar, Godeževa 11, 1000 Ljubljana,
tel. 01/565-57-00, faks 01/568-41-05.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Danile Ku-

mar, Godeževa 11, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 10.
2001 do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije:, Osnovna šola
Danile Kumar, Godeževa 11, 1000 Ljublja-
na – pri vodji prehrane Dragice Obranovič,
kjer ponudniki dobijo tudi dodatna pojasnila
in informacije – tel. 01/565-57-00, faks
01/568-41-05, vsak delovni dan od 9. do
12. ure

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 14. 9. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo pri vodji prehrane Dragici Obrano-
vič od 27. 8. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50102-603-48134.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Danile Kumar,
Godeževa 11, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Osnovne šole Danile Kumar, Godeževa 11,
1000 Ljubljana.

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

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

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

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

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

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

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samo-
stojni podjetniki),

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

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

– da je finančno in poslovno sposoben –
ponudnik pravna oseba priloži BON 1 in
BON 2 oziroma BON 3 ali v primeru, da ima
odprt račun pri poslovni banki mnenje oziro-
ma izkaze o poslovanju, izdanega največ 30
dni pred zaključkom razpisnega roka; sa-
mostojni podjetnik priloži davčno napoved z
bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo
leto; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem
dohodku,

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri – ponudnik izpolni
razpisni obrazec,

– da je navedel točne podatke glede ob-
veznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 17. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 14. 8. 2001.
Osnovna šola Danile Kumar

Št. 16/01 Ob-54085
1. Naročnik: Center za socialno delo Ilir-

ska Bistrica, Levstikova 3, 6250 Ilirska
Bistrica.

2. Naslov naročnika: Center za so-
cialno delo Ilirska Bistrica, Levstikova 3,
6250 Ilirska Bistrica, tel. 05/711-01-40,
faks 05/711-01-41, e-pošta: miran-
da.vrh@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
notranje opreme poslovnih prostorov
naročnika.

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

4. Kraj dobave: Center za socialno delo
Ilirska Bistrica, Bazoviška 32, 6250 Ilirska
Bistrica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 10.
do 20. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center za so-
cialno delo Ilirska Bistrica, Levstikova 3,
6250 Ilirska Bistrica - v tajništvu zavoda,
dodatna pojasnila in informacije ponudniki

dobe pri direktorici Mirandi Vrh na tel.
05/711-01-47, vsak dan od 9. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 9. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu zavoda od 27. 8 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
zavoda številka 52210-603-30811. Potrdi-
lo o plačilu ponudniki predložijo na vpogled
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 20. 9. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center za socialno delo Ilirska
Bistrica, Levstikova 3, 6250 Ilirska Bistrica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 20. 9. 2001 ob 10. uri v prostorih
Centra za socialno delo Ilirska Bistrica, Lev-
stikova 3, 6250 Ilirska Bistrica

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

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za dobavo notranje opreme
poslovnih prostorov, se lahko prijavi ponu-
dnik (pravna oseba in samostojni podjetni-
ki), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež - ponudnik priloži
izpis iz sodnega registra za pravne osebe
oziroma obrtno dovoljenje za samostojne
podjetnike,

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

3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo dejanje, povezano s poslova-
njem ali druga pravnomočna sodna ali uprav-
na odločba, s katero se ponudniku prepo-
veduje opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila - ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča ali lastno izjavo (pravne
osebe in samostojni podjetniki)

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

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

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

7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni obrazec

8. da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 55 točk,
– rok izvedbe - 25 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa - 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

vo: 17. 8. 2001.
Center za socialno delo

Ilirska Bistrica

Št. TS-361/01 Ob-54097
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Cesta na Krko 7,

1290 Grosuplje, tel. 01/786-23-11, faks:
01/386-13-89.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vozilo na-
menjeno za odvoz odpadkov v tipskih
zabojnikih ter za prevoz pitne in odpa-
dne vode s cisternami.

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

4. Kraj dobave: Javno komunalno po-
djetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, Gro-
suplje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno komu-
nalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na
Krko 7, Grosuplje - tajništvo.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 9. 2001 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Gro-
suplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 19. 9.
2001 ob 9. uri v prostorih Javnega komu-
nalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko
7, Grosuplje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe (velja za vse ponu-
dnike), garancija za dobro izvedbo pogod-
benih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z vzorcem pogodbe v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 11. 2001, predvideni datum odloči-
tve 15. 10. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Javno komunalno podjetje
Grosuplje

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-54090

V objavi javnega razpisa za gradbena,
obrtniška  in  instalacijska  dela  pri  iz-
gradnji več namenskega objekta, objav-
ljenega v Uradnem listu RS številka 68 z
dne 17. 8. 2001, Ob-53739, se točka 6.
pravilno glasi:

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po sklenitvi
pogodbe, zaključek junij 2002.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb

Št. 0512/3-308/74-01 Ob-54098
V Uradnem listu RS, št. 61-62/01 z dne

27. 7. 2001 je bil pod objavo št. 52872
objavljen javni razpis za oddajo naročila gra-
denj po odprtem postopku za obnovo čistil-
ne naprave na objektu Veliki Otok - Postojna.

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

Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
4. 9. 2001, najkasneje do 9. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 4. 9. 2001, ob
10. uri.

Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-53909
1. Naročnik: Občina Puconci.
2. Naslov naročnika: Občina Puconci,

Puconci 80, 9201 Puconci, tel.
02/54-59-100, faks 02/54-59-101.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovodnega omrežja v naselju Vaneča
– II in III. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Vaneča.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del: ok-
tober 2001, ostali roki navedeni v razpisni
dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Pu-
conci, Puconci 80, 9201 Puconci, Dejan
Sever.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
št. 51900-630-76085.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001
do11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, s pripisom: “Ne odpiraj -
ponudba izgradnja vodovodnega omrežja v
naselju Vaneča – II. in III. faza“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 2001 ob 12. uri v prostorih
sejne sobe Občine Puconci.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudb, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.

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

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 za ugotovitev finan-
čne, poslovne in tehnične usposobljeno-
sti, poleg splošnih pogojev po 41. do
43. členu Zakona o javnih naročilih: v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.
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15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Občina Puconci

Ob-53910
1. Naročnik: Občina Medvode.
2. Naslov naročnika: Cesta komandan-

ta Staneta 12, 1215 Medvode, tel.
01/361-95-10, faks 01/361-16-86.

3. (a) Opis in obseg gradnje: redno
vzdrževanje občinskih cest v obdobju
od 15. 10. 2001 do 31. 10. 2005, ozi-
roma do razpisa koncesije.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja po delih ali sklopih ni
predvidena, zato naj ponudniki ponudijo vsa
dela, ki so predmet javnega naročila.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: ni podatkov.

4. Kraj izvedbe: področje celotne Obči-
ne Medvode.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predviden za-
četek del 15. 10. 2001, dokončanje del
do 31. 10. 2005, oziroma do razpisa kon-
cesije.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Med-
vode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, tel. 01/361-95-16 ali
01/361-95-17 ali 041/261-395, faks
01/361-16-86, kontaktna oseba Franci Je-
raj ali Marija Eržen.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, Občina Medvode, po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo.

(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 nevračljivega odkupnega zneska v višini
10.000 SIT na žiro račun Občine Medvode,
C. komandanta Staneta 12, davčna števil-
ka: 20991517, št. žiro računa:
50104-630-810181, s sklicem: 00
4-2001-davčna številka vplačnika, namen
nakazila: “Razpisna dokumentacija za re-
dno vzdrževanje cest”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Medvode, Cesta ko-
mandanta Staneta 12, 1215 Medvode, pre-
vzemnik Marija Eržen, soba 14, I.nadstro-
pje. Zaprta kuverta mora biti jasno označe-
na z napisom “Ponudba – redno vzdrževanje
cest - Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
2001 ob 12. uri v prostorih Občine Medvo-
de, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode, sejna soba št. 20, I.nadstropje.

Predstavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje.

10. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če je zahtevano: po-
nudniki morajo predložiti naročniku menico
z menično izjavo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.

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

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

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

14. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 26. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: podro-
bneje določena v razpisni dokumentaciji (po-
nudbena cena in tehnološka usposobljenost).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudba mora biti sestavljena na ori-
ginal popisih. Investitor si pridržuje pravico
do naročila v zmanjšanem obsegu od razpi-
sanega ali da ne sklene pogodbe z nobe-
nim od ponudnikov. Računske napake gre-
do v škodo ponudnika.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Občina Medvode

Ob-53918
1. Naročnik: Občina Radeče.
2. Naslov naročnika: Milana Majcna 1,

1433 Radeče, tel. 03/56-85-155, faks
03/56-85-285.

3. (a) Opis in obseg gradnje: Obrtna
cona Obrežje:

– ureditev križišča v Obrtno cono,
– izgradnja servisne ceste,
– izgradnja vodovoda,
– izgradnja kanalizacije za odpadno

in zaledno vodo.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

– ureditev križišča v Obrtno cono,
– izgradnja servisne ceste,
– izgradnja vodovoda,
– izgradnja kanalizacije za odpadno in

zaledno vodo.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar

vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Radeče – Obrtna cona

Obrežje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del v
letu 2001, dokončanje del v letu 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-

cijo in dodatne informacije: Občina Rade-
če, Oddelek za gospodarstvo in finance,
Jože Renko, org. dela.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, do 10. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo na ŽR Občine Ra-
deče št.: 50700-630-10147, v višini
10.000 SIT – s pripisom: Za razpisno doku-
mentacijo – Obrtna cona Obrežje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 17. 9. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Radeče, Milana Maj-
cna 1, 1433 Radeče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 9. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Radeče.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v vrednosti 10% razpisa-
nih del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v 60-ih
dneh po potrditvi situacije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. člena Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41. do 43. čle-
na ZJN in predložiti dokumentacijo, zahte-
vano v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve je 25. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, rok izvedbe, način plačila, refe-
rence in druge ugodnosti ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Občina Radeče, Oddelek za gospo-
darstvo in finance, Jože Renko, org. dela.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Občina Radeče

Ob-53928
1. Naročnik: Festival Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Trg francoske re-

volucije 1-2, 1000 Ljubljana, tel.
01/252-19-10, faks 01/252-12-88.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
in dokončanje trakta F - Ljubljanski grad.

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

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

4. Kraj izvedbe: Ljubljanski grad, Graj-
ska planota 1, 1000 ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 13. 10. 2001,
10 mesecev.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stane Mikla-
vec, 01/252-19-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 28. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 17.850 (z DDV), Festival
Ljubljana ŽR 50101-603-45153.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 9. 2001 do
10.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Festival Ljubljana, Trg franco-
ske revolucije 1-2, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 28. 9. 2001 ob 11. uri, Trg franco-
ske revolucije 1-2, 1000 Ljubljana.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe,
13. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 80%,
– plačilni pogoji - 10%,
– potrjene reference - 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 8. 2001.
Festival Ljubljana

Št. 57 Ob-53962
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbena,
obrtniška in instalacijska dela pri izgrad-
nji objekta za pošto Zagorje ob Savi.

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

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

4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj, po skleni-
tvi pogodbe, zaključek junij 2002.

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

(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: 51800-601-180, virman-
ski nalog ali splošna položnica, 15.000 SIT.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 11. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Ma-
ribor.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
12,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od podpisane situacije do 90% pogodbene
vrednosti, 10% pogodbene vrednosti v 30
dneh po kvalitetnem prevzemu objekta in
pridobljenem uporabnem dovoljenju.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: da ni proti ponudniku
uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni ali likvidacijski postopek ali da ni pre-
nehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; da mu ni bila v zadnjih
petih letih pred objavo naročila, izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem ali izda-
na pravnomočna sodna ali upravna odloč-
ba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi v RS; da so
čisti prihodki od prodaje enaki ali večji od
petkratne vrednosti ponudbe na katero se
prijavlja; če izkazana izguba iz naslova po-
slovanja v preteklem letu (obrazec BON I
III/7), presega 5% skupnih prihodkov, da
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi; da ni dal zavajajoče podatke, gle-
de zahtev iz te točke; da je predložen obra-
zec izjave, da sprejema pogoje iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001, predvi-
deni datum odločitve 20. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, kakovost izvajalca 20
točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: sestanek s ponudniki 7. 9. 2001 ob
11. uri, v Gradbeni službi uprave Pošte Slo-
venije, d.o.o., Maribor.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 351-03-3/99 Ob-53975
1. Naročnik : Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.

3. (a) Obseg in opis gradnje: rekon-
strukcija in dozidava OŠ Senovo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti pre-
dložitve ponudbe za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj : ponudnik mora pre-
dložiti ponudbo za celoto razpisanih del.

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

4. Kraj izvedbe del : Senovo.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: september
2001 do avgust 2003.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Janja Špiler.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 7.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 15.000 SIT, plačilo po po-
ložnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 2001, ob 10.30 v sejni sobi
“D” Občine Krško.

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

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku 90 dni od prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:

a) je registriran pri pristojnem organu-
ponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,

b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave- ponudnik priloži potrdilo pristoj-
nega sodišča,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
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nega naročila - ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča ali izjavo pod materialno in
kazensko odgovornostjo,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve - ponudnik pre-
dloži potrdilo Davčnega urada,

e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega razpisa- ponudnik priloži odloč-
bo za opravljanje dejavnosti,

f) da je finančno in poslovno sposoben -
ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslov-
ni banki, mnenje oziroma izkaze o poslova-
nju, izdanega največ 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,

g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni obrazec,

h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,

i) da izpolni druge zahteve iz razpisne
dokumentacije,

j) da ima mnenje pooblaščenega revizor-
ja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po svojih knjigo-
vodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: devetdeset dni od odpira-
nja ponudb; 60 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 40%,
– reference ponudnika 15%,
– reference kadrov ponudnika 5%,
– reference podizvajalcev 5%,
– garancijska doba 10%,
– finančna sposobnost ponudnika 25%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: Ob-47945.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 8. 2001.
Občina Krško

Št. 351-03-3/99 Ob-53976
1. Naročnik : Občina Krško.
2. Naslov naročnika: Cesta krških žrtev

14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-100, faks
07/49-22-221.

3. (a) Obseg in opis gradnje: strokovni
nadzor nad rekonstrukcijo in dozidavo
OŠ Senovo.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in možnosti
predložitve ponudbe za en sklop, več
sklopov  ali  za  vse  skupaj:  ponudnik
mora predložiti ponudbo za celoto razpisa-
nih del.

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

4. Kraj izvedbe del : Senovo.
5. (a) Dopustnost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dopustne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: september
2001 do avgust 2003.

7. (a) Naslov službe, od katere se lah-
ko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: oddelek za gospodar-
sko infrastrukturo, Cesta krških žrtev 14,
Janja Špiler.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo, če je predvide-
na osebna predaja: vsak delovni dan od 7.
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za 5.000 SIT, plačilo po po-
ložnici na račun Občine Krško, št.
51600-630-13042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarsko infrastrukturo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 9. 2001, ob 11.30 v sejni sobi
“D” Občine Krško.

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

11. Pogoji glede financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na določila v predpisih:
plačila se bodo vršila po izstavljenih situaci-
jah v roku 90 dni od prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN-1,
47. člen): pogodba.

13. Zahtevani pogoji, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
ZJN-1:

a) je registriran pri pristojnem organu-
ponudnik priloži izpis iz sodnega registra ali
druge ustrezne evidence,

b) ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije oziroma je prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
poravnave, ponudnik priloži potrdilo pristoj-
nega sodišča,

c) da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z poslovanjem
ali druga pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepovedu-
je opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila - ponudnik priloži potrdilo pri-
stojnega sodišča ali izjavo pod materialno in
kazensko odgovornostjo,

d) da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve - ponudnik pre-
dloži potrdilo Davčnega urada,

e) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega razpisa- ponudnik priloži odloč-
bo za opravljanje dejavnosti,

f) da je finančno in poslovno sposoben -
ponudnik predloži BON1, BON2 ali BON3,
ali v primeru, da ima odprt račun pri poslov-
ni banki, mnenje oziroma izkaze o poslova-
nju, izdanega največ 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka; samostojni podjetnik
predloži davčno napoved z bilanco stanja in
bilanco uspeha za preteklo leto,

g) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni obrazec,

h) da je navedel točne podatke glede
obveznih pogojev - ponudnik izpolni, žigosa
in podpiše krovno izjavo,

i) da izpolni druge zahteve iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in okvirni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: petdeset dni od odpiranja
ponudb; 60 dni od odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena - 60%,
– reference - 30%,
– plačilni pogoji 5%,
– zavarovanje za odgovornost pri delu

5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 8. 2001.
Občina Krško

Ob-53977
1. Naročnik: Občina Slovenske Konji-

ce, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Občina Slo-

venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slo-
venske Konjice, tel. 03/757-33-60, faks
03/575-43-28.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija občinske ceste na Tolstem
vrhu.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, navesti sklope in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki lahko nudijo dela le v
celoti.

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

4. Kraj izvedbe del: Tolsti vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka

dokončanje del ali čas izvedbe: pričetek
– takoj po podpisu pogodbe, zaključek –
60 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Gorazd Fric ali
tajništvo Občine Slovenske Konjice, tel.
03/757-33-72, faks 03/575-43-28.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko pla-
čilo na Ž.R. 50720-630-10152, pred dvi-
gom razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14. 9. 2001 do 10.
ure – datum prejetja.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Slovenske Konjice, Sta-
ri trg 29, 3210 Slovenske Konjice, tajniš-
tvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 2001 ob
10.30, Občina Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija, v višini 10% ponudbene vre-
dnosti, z veljavnostjo do izročitve bančne
garancije za dobro izvedbo del.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta
izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih, 47. člen): skladno z določili raz-
pisnih pogojev iz razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb, predvidena odločitev o sprejemu
ponudbe do 30. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– 40% ponudbena cena,
– 35% možnost kreditiranja,
– 20% reference ponudnika,
– 5% druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 16. 8. 2001.
Občina Slovenske Konjice

Ob-54006
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija

Nova Gorica d.d.
2. Naslov naročnika: C. 25. junija 1b,

5000 Nova Gorica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

objekta čistilne naprave za pitno vodo v
Prelesju.

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

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

4. Kraj izvedbe: Prelesje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 10. 2001, zaključek del 20. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b,5000 Nova Gorica, in-
vesticijsko-razvojni sektor, kontaktna ose-
ba: Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad., Dar-
ja Nemec, univ. dipl. inž. grad.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek in sre-
da od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT se nakaže na ra-
čun APP Nova Gorica: 52000-601-59759.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 9. 2001 do
8.45.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 9. 2001 ob 9. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gori-
ca, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica v II. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti ak-
ceptni nalog v višini 10 % ponujenih del z
veljavnostjo 90 dni od te objave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni. Rok plačila je 90 dni od potrditve
situacije. Rok potrditve situacije je 15 dni
od izstavitve situacije.Ponudnik naj navede
možnost kompenzacij in kreditiranja.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
90 dni od odpiranja. Datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 26. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70 %, plačilni pogoji 15 %, rok izdelave 5 %,
reference 5 %, garancija 5 %.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.

Ob-54008
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,

Ljutomer.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija krožnega križišča v Ljutomeru
na regionalni cesti R1-230/1309 Križev-
ci-Ljutomer skozi mesto Ljutomer od km
5,810 do km 5,930.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in
ne po sklopih.

4. Kraj izvedbe: Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 5. 11. 2001.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Ljutomer, Oddelek za gospo-
darske javne službe, varstvo okolja in ureja-
nje prostora, Andreja Torič.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT in 19% DDV v
višini 1.900 SIT z virmanom na ŽR št:
51930-630-76197.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 12. uri v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti: opredeljeno
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do kdaj mora biti ponudbe
veljavna in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 3. 11. 2001, predviden datum
odločitev 24. 9. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 40 točk, rok izvedbe 30 točk,
garancije 15 točk, reference 10 točk in ugo-
dnosti 5 točk. Podrobnejša uporaba meril
je 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: 16. 8. 2001.

Občina Ljutomer

Št. 363-3/97-6 Ob-54009
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kar-

delja št. 1, 5000 Nova Gorica.
3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-

ja kompleksa Mostovna-Nova Gorica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

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

4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

varianta A, B.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: takoj po razpisu.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Mestna ob-
čina Nova Gorica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja št. 1,
5000 Nova Gorica, kontaktna oseba: Silva
Tišma.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 14. ure do 12. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: tekoča situacija, rok plači-
la 60 dni, avansa ni.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
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Trg Edvarda Kardelja št. 1, I. nadstropje,
soba 26.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 9. 2001, ob 13. uri, I. nadstro-
pje, steklena dvorana.

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

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

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

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

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, kvaliteta 20%, plačilni pogoji 20%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 8. 2001.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 407-249/2001 Ob-54010
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Republika Sloven-

ija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
velike predavalnice in kabineta na
Kemijskem inštitutu v Ljubljani, Hajdri-
hova 19.

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

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti za iz-
vedbo (PZI) so že izdelani.

4. Kraj izvedbe: Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 45 dni po
podpisu pogodbe (začetek del je predvi-
den 5. 10. 2001).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: mag. Janez
Toplišek, Kemijski inštitut, tel. 01
47-60-337, faks 01/425-92-44, po
e-pošti: janez.toplisek@ki.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: kadar koli od dne-
va objave dalje - med 8. in 15. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT se plača v goto-
vini ob prevzemu razpisne dokumentacije
ali se do prevzema nakaže na račun Kemi-
jskega inštituta 50106-603-50587.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19,
1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 9. 2001 ob 12. uri v sejni
sobi Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19,
Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene; bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% ponudbene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroči-
lo v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, po-
leg splošnih pogojev po 41. do 43. členu
Zakona o javnih naročilih: pogoji so na-
tančno navedeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem.
Predvideni datum odločitve o izbiri je 25. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Republika Slovenija
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Št. 1/01 Ob-54019
1. Naročnik: Komunala Trebnje d. o. o.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 9, 8210

Trebnje, telefon: 07/348-12-60.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

kanalizacije Pristava, pridobitev upora-
bnih dovoljenj za objekte, izročitev ob-
jektov naročniku - ključ v roke.

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

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

4. Kraj izvedbe: Pristava pri Trebnjem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne

- samo informativno.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del ta-
koj po podpisu pogodbe, dokončanje do
vrednosti 20,000.000 SIT v letu 2001, osta-
lo pa v letu 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Trebnje d. o. o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
- kontaktna oseba Tone Gričar, inž. gr., te-
lefon: 07/348-12-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11. ure
(po predhodni telefonski najavi).

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 15.000 SIT na tran-

sakcijski račun pri Dolenjski banki Novo
mesto - Ekspozitura Trebnje št.
11971-0018688098 s pripisom ˝izgrad-
nja kanalizacije Pristava˝ - predložitev po-
trdila.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 25. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Trebnje d. o. o., Go-
liev trg 9, 8210 Trebnje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9.
2001 ob 11. uri na naslovu Komunala Treb-
nje d. o. o., Goliev trg 9, Trebnje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo predložiti naročniku bančno ga-
rancijo v višini 5 % razpisne vrednosti.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo vsa razpisna dela oddal enemu
izvajalcu.

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: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 180 dni od odpiranja ponudb. Odločitev
o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvido-
ma do 15. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: ponujena cena,
reference in plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ni dolžan oddati naročilo
ponudniku, ki ponudi najnižjo ceno. Najni-
žja ponudbena cena še ne predstavlja naju-
godnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje
pravico določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega, z ozirom na razpoložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova. Naročnik si pridržuje pravico
naknadnih dogovorov z najugodnejšimi po-
nudniki.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2001.

Komunala Trebnje d. o. o., Trebnje

Št. 011-04-8/01 Ob-54049
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
mostu čez Krko v Vavti vasi na cesti
R2-419/1203.

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

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

4. Kraj izvedbe: cesta R2-149 Soteska
– Novo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: do 30. 5. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 9. 2001 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 9.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT, priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unov-
či v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-

dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Direkcija RS za ceste

Ob-54050
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) Opis in obseg gradnje: komunal-
na ureditev obrtne cone ob Bobnu.

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

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

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

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 4 mesece.
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), vse dodatne infor-
macije je možno dobiti pri Cveti Popotnik-Pr-
šo na tel. 03/56-26-144 int.499.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do. 14. 9. 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 potre-
bno predložiti ponudbo: do 17. 9. 2001
do 8. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
RTH.

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
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
opredeljeno.

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 17. 11. 2001.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 2. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok izvedbe do 25 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– garancijska doba do 5 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 8. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Ob-54053
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,

Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izdelava,

dobava in montaža notranje opreme.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

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

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

4. Kraj izvedbe del: Kobarid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega pričetka del:

2. 10. 2001, dokončanje del: 30. 10.
2001.

7. (a) Naslov službe od katere se lahko
zahteva dokumentacijo: zainteresirani po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na sedežu podjetja EDIL Inženiring
d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 No-
va Gorica , tel. 065/33-30-350, faks
065/30-25-400 kontaktna oseba: Melinc
Edi, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 10. 9. 2001
vsak delovnik med 8. in 9. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki dvignejo po plačilu stro-
škov 20.000 SIT (vključno z DDV) na žiro
račun 52000-601-52971, s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija, Notranja oprema
knjižnice”.

8. (a) Datum in ura predložitve ponud-
be: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pre-
dložene osebno ali po pošti najkasneje do
ponedeljka 17. 9. 2001 do 11. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Kobarid, Trg svo-
bode 2, 5222 Kobarid (tajništvo).

9. Datum čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Ko-
barid 17. 9. 2001 ob 11.15.

10. Navedba finančnih zavarovanj če
so zahtevana: ni.

11. Glavni pogoji financiranja in plači-
la in /ali sklicevanje na določila v predpi-
sih: določeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupina
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodbejša
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(47. člen Zakona o javnih naročilih): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

13. Pogoji , ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, polek 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: veljavnost ponudbe
17. 10. 2001, datum odločitve 20. 9.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne duge informacije o na-
ročilu: obravnavane bodo samo tiste po-
nudbe , ki bodo vsebovale vse podatke za-
htevane v razpisni dokumentaciji.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

EDIL Inženiring d.o.o.
Nova Gorica

Št. 90315-12/2001-4 Ob-54065
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slove-
nije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
inštalacije klimatskih naprav na Glav-
nem uradu Geodetske uprave Republi-
ke Slovenije - 7. nadstropje.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba obsega vse aktivnosti
in dela po sistemu “ključ v roke“.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt elek-
troinštalacij za hlajenje je izdelan.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Zemljemer-
ska ulica 12.

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

končanja ali čas izvedbe: začetek je dolo-
čen z dnem uveljavitve pogodbe, dokonča-
nje pa do 9. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, Glavni urad,
Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Nives Jur-
can, tel.01/478-49-27, soba 104.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave v Ura-
dnem listu do 4. 10. 2001 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo. Ce-
na enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT - ŽR:50100-840-061-6163 sklic
na 18 25127-7141998-00000000.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, 1000 Ljublja-
na, Nives Jurcan, soba 104.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 10. 2001 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če po-
nudbena cena presega 5,000.000 SIT in je
manjša od 30,000.000 SIT, priloži ponu-
dnik zavarovanje resnosti ponudbe v obliki
bianco menice v višini 5% od ponudbene
vrednosti, skupaj s pooblastilom za njeno
izpolnitev.

Veljavnost zavarovanja resnosti ponud-
be je do 5. 11. 2001 .

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
cira naročnik.

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: /

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 5. 11. 2001, naročnik bo sprejel odloči-
tev o izbiri predvidoma do 10. 10. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-54066
1. Naročnik: Občina Zreče.
2. Naslov naročnika: Cesta na Roglo

13b, 3214 Zreče, tel. 03/757-17-00, faks
03/576-24-98, e-mail: info@zrece.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
večstanovanjskega objekta (21 stano-
vanj) v Zrečah.

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

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

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

ponudniki lahko ponudijo ponudbo samo v
skladu z razpisno dokumentacijo..

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 15. oktober
2001.

Predvideni čas izvedbe: 10 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, tel.
03/757-17-00, faks 03/576-24-98, e-ma-
il: info@zrece.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 13. uro, po predhodnem plačilu
za razpisno dokumentacijo in predhodni
najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR
50720-630-10173, namen nakazila: razpi-

sna dokumentacija izgradnja večstanovanj-
skega objekta (21 stanovanj) v Zrečah.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno ponede-
ljka, 26. 9. 2001 do 10. ure, v tajništvo
Občine Zreče.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Zreče, Cesta na Roglo
13b, 3214 Zreče, v tajništvo občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v ponedeljek, 26. 9. 2001 ob 12. uri, v
prostorih občine Zreče, Cesta na Roglo
13b, Zreče.

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: rok
plačila ne sme biti krajši od 90 dni od dneva
uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): v primeru, da
skupina izvajalcev predloži skupno ponud-
bo mora ponudnik predložiti pravni akt (po-
godbo) o skupni izvedbi naročila; v takem
primeru odgovarjajo vsi ponudniki naročni-
ku solidarno in neomejeno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do kon-
ca izgradnje objekta, odločitev o ponudbi bo
sprejeta predvidoma do 5. 10. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico do dru-
gačne časovne izvedbe del (podrobnejša
obrazložitev v razpisni dokumentaciji).

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

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

Občina Zreče

Ob-54094
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje

ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,

1410 Zagorje ob Savi.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

dvigala v Zdravstvenem domu Zagorje
ob Savi.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo vsa razpisana dela
oddal enemu izbranemu izvajalcu.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.

4. Kraj izvedbe: Zagorje ob Savi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: oktober 2001 -
december 2001.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: IN-Tact,
d.o.o., C. 20. julija 2c, 1410 Zagorje ob
Savi - Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh., tel.
041/650-806, 03/56-64-083.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT + DDV na ra-
čun 26338-00178 31728 pri Banki Zagor-
je, d.d.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: IN-Tact, d.o.o., C. 20. julija
2c, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 9. 2001 ob 8. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo v vrednosti 10% od
ponujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 20%, rok izvedbe 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi

Št. 414-05-17/99-1 Ob-54096
1. Naročnik: Občina Kidričevo.
2. Naslov naročnika: Ulica Borisa Kra-

igherja 25, 2325 Kidričevo, tel.
02/79-90-612, faks 02/79-90-619,
E-mail: obcina.kidricevo.hertis@siol.net

3. a) Opis in obseg gradnje: gradnja
večnamenske športne dvorane, ter zu-
nanjih igrišč pri osnovni šoli Cirkovce v
Občini Kidričevo.

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

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

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

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek 1. 10. 2001, zaključek 15. 4. 2002.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: druge morebitne
informacije o naročilu lahko dobite pri tajni-
ku občine Janku Hertiš, tel. 02/79-90-612
ali pri komunalnem nadzorniku Igorju Pre-
mužič, tel. 02/79-90-616 in na sedežu ob-
čine Kidričevo.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v obdobju od
30. 8. 2001 do 14. 9. 2001.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, nakazilo na
žiro račun občine Kidričevo št.
52400-630-20759 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za večnamensko športno
dvorano Cirkovce“.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 9. 2001 do 12.
ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti
na naslov Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kra-
igherja 25, 2325 Kidričevo ali oddati ose-
bno na sedežu občine.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
občine Kidričevo, prvo 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: do-
ločila zakona o izvrševanju proračuna RS za
leto 2001.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba o
izvedbi naročila z opredelitvijo odgovornosti
posameznega ponudnika oziroma izvajalca.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: izjava iz tretjega odstav-
ka 92. člena ZJN-1.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok izvedbe, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: predhodni razpis je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46 z
dne 8. 6. 2001.

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

Občina Kidričevo

Št. A-042/01 Ob-54157
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
preplastitve na H1-0222 Karteljevo –
Mačkovec od km 2+000 do km 3+650.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost

ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

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

4. Kraj izvedbe: cesta HC-H1 Kartelje-
vo–Mačkovec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 60 dni po skleni-
tvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT, naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do 8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 2001 ob
10. uri, v veliki sejni dvorani, I. nadstropje,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unov-
či v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republika Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev, lahko
predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: pogoji so natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
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nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

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

Direkcija RS za ceste

Št. 35103-9/01 Ob-54158
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Cesta svobode

13, 4260 Bled, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
Športne dvorane na Bledu .

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

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

4. Kraj izvedbe: Bled - Športna dvo-
rana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe:

a) gradbena dela – I. faza od 15. 10.
2001 do 23. 11. 2001,

b) instalacijska dela od 30. 10. 2001 do
30. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Občina
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, Bo-
ris Marčetič, tel. 04/575-01-00, faks
04/574-12-43.

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

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51540-630-50251 sklic na št. 00
71419908.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 9. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 9. 2001 ob 12. uri v zgornji sejni
dvorani Občine Bled, Cesta svobode 13,
Bled.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v rokih plačil,
navedenih v zakonu o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 60
dni od dneva oddaje ponudbe. Predviden
rok za izbiro izvajalca je 5. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo pri vrednotenju in izboru najugo-
dnejše ponudbe upošteval ekonomsko naj-
ugodnejšo ponudbo. Podrobnejša merila
in vrednotenje posameznih elementov bo-
do natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: zapečatene ovojnice morajo biti ja-
sno označene z napisom: “Ne odpiraj - po-
nudba za prenovo Športne dvorane Bled”.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 22. 8. 2001.

Občina Bled

Št. 352-05/01-4/5 Ob-54159
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,

Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
02/548-17-65, faks 02/538-15-02.

2. Naslov naročnika: Občina Morav-
ske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice, tel. 02/548-17-65, faks
02/538-15-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
vodovoda Nemčavci – Martjanci.

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

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

4. Kraj izvedbe: Martjanci, Občina Mo-
ravske Toplice.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: maks. 30 kole-
darskih dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna ose-
ba je mag. Milan Šadl, tel. 02/548-17-65,
faks 02/538-15-02, elektronski naslov: ob-
cina.moravsketoplice@moj.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 21. avgusta 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na žiro račun št.
51900-630-76064, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo – izgradnja vodovoda
Nemčavci – Martjanci.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. septembra 2001 do 15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kra-
njčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
– soba 3 (1. nadstropje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. septembra
2001 ob 8. uri, na naslovu: Občina Morav-
ske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba (2. nadstropje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo 90 dni od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način
plačevanja in roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 90
dni po roku za oddajo ponudbe. Najpoznej-
ši datum odločitve o sprejemu ponudbe je
90 dni po roku za oddajo ponudbe.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena, rok izgradnje, sofinan-
ciranje.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Moravske Toplice

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-54038

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku, za dobavo posi-
pnih materialov za državne ceste za zimsko
sezono 2001/2002, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 59-60 z dne 20. 7.
2001, Št. 025/01, Ob-52417, se popravi
in se pravilno glasi:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. 8. 2001 do 8. ure.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 69 / 24. 8. 2001 / Stran 5171

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 31. 8. 2001
ob 9.30, v veliki sejni dvorani, I. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Direkcija RS za ceste

Popravek
Ob-54135

V javnem razpisu za prevoz poštnih po-
šiljk, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68
z dne 17. 8. 2001, Ob-53742, št. 55/S,
se datum v 9. točki popravi in se pravilno
glasi:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 9. 2001 do
12. ure.

Pošta Slovenije, d.o.o.,
Maribor

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Št. 110-1/01 Ob-54044
V Uradnem listu RS, št. 57-58 z dne

13. 7. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za Geološko geotehnične ra-
ziskave temeljnih tal na območju trase HC
Razdrto – Vipava (2. faza) za nivo PGD, PZI
trase in IP objektov varianta “Viola 1“
(Ob-52023).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na 5. 9.
2001. Kraj in ura predložitve in odpiranja
ponudb ostaneta nespremenjena.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 266-11/01 Ob-53911
Št. JN: 27/01 VV

1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
RS.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izbor projek-
tanta za izdelavo PGD, PZI in PZR pro-
jektne dokumentacije objektov visoko-
gradnje za Mednarodni mejni prehod
Obrežje.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Mednarodni mejni pre-
hod Obrežje.

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

končanja ali čas izvedbe: predviden za-
četek izvajanja del: 1. 10. 2001, predvi-
deno dokončanje del: 30. 11. 2001 za
PGD.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb vlade RS, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-

na: 50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna
pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 9. 2001 ob 9.30 – Servis sku-
pnih služb Vlade RS, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti.

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

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

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo st                 oritve: /

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

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno opravljene

storitve v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila (izbor projektanta) v zad-
njih treh letih pred oddajo ponudbe – sku-
paj največ 23 točk,

3. finančna sposobnost ponudnika – 2
točki,

4. ISO standard, veljaven za predmet
javnega naročila – 3 točke,

5. predhodno dokončanje projekta 10
dni – 10 točk,

6. seznam tehničnega osebja najmanj
10 zaposlenih – 5 točk,

7. tehnična opremljenost podjetja z ra-
čunalniško opremo, nad 10 računalnikov –
3 točke.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Breda Kosec, tel. 478-18-21, faks
478-18-05.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Servis skupnih služb Vlade RS

Št. 58 Ob-53961
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tiskanje marke-
tinških materialov po segmentih: zložen-
ka, prospekt, letak, koledarček, Ogla-
sna pošta + dodatni list, Časopis za
stranke, Bilten za znamke, Poštni raz-
gledi, Uradno glasilo Pošte Slovenije –
št. kategorije: 15, priloga I A.

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

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

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dve leti.
8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sektor za fi-
nančne zadeve, Nabavna služba, Peter Ho-
meter.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT naka-
zati na žiro račun št.: 51800-601-180, s
pripisom: za javni razpis – tiskanje marke-
tinških materialov.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Pošta Slovenije, Sektor za fi-
nančne zadeve, Nabavna služba, Slomškov
trg 10, 2500 Maribor.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 10. 2001 ob 11. uri, Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
po izstavitvi računa.

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

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: potrdilo o registraciji in
opravljanju dejavnosti (oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnost, ki
ga izda pristojni davčni urad za s.p.), potrdi-
lo, da ni pod prisilno upravo, v stečaju, likvi-
daciji ali prenehal poslovati na podlagi so-
dne ali druge prisilne odločbe), potrdilo, da
v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njegovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila, potrdilo, da so porav-
nani vsi davki in prispevki in druge dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
Republike Slovenije, da so čisti prihodki
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enaki ali večji od 20,000.000 SIT, da raz-
polaga z zadostnimi tehničnimi zmoglji-
vostmi, da ni dal zavajajočih podatkov iz te
točke, da je predložil izjavo, da sprejme
pogoje iz razpisne dokumentacije.

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: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2001. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 20. oktober 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
60%, roki 20%, kakovost 20%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 352-04-4/2001 Ob-54012
1. Naročnik: Občina Mengeš.
2. Naslov naročnika: 1234 Mengeš,

Slovenska c. 30, faks: 01/7238-981, tel.
01/7237- 081.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: distribucija
zemeljskega plina, izgradnja, uprav-
ljanje in vzdrževanje plinske infrastruk-
ture.

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

5. Kraj izvedbe: Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: po podpisu kon-
cesijske pogodbe v skladu s planom izgrad-
nje komunalnih naprav občine Mengeš.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Men-
geš, Slovenska c. 30., 1234 Mengeš - An-
drej Urbanc, Dimitrij Kovačič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 15. 9. 2001
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT z nakazi-
lom na žiro račun občine Mengeš št.
50120-630-810251.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Mengeš, Slovenska c.
30, 1234 Mengeš.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 10. 2001 ob 12.05 v prostorih
občine Mengeš.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razpi-
sna dokumentacija.

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

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: najmanj 105 dni od
dneva odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: marža
v strukturi prodajne cene.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisna dokumentacija.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Občina Mengeš

Ob-54015
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-

ca, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,

Nova Gorica, tel. 05/335-01-11, faks
05/302-12-33.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje poslov-
nih prostorov, številka kategorije 14 -
storitve čiščenja stavb.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

5. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 10.
2001 za obdobje 3 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Nova Gorica, Urad direktorja občinske
uprave, soba št. 13/I (Furlan).

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52000-630-7001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, glavna pisarna.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 9. 2001 ob 13.15 v stekleni dvo-
rani stavbe Mestne občine Nova Gorica.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od 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): /

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2001, predvi-
den datum odločitve 21. 9. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, fiksnost cen po določenem datumu
20%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 1292/01 Ob-54016
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: požarno, stroje-
lomno in vlomsko zavarovanje premo-
ženja, ter zavarovanje splošne odgovor-
nosti za leto 2002 v ocenjeni vrednosti
115 mio SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je mogoče oddati za celoto.

5. Kraj izvedbe: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variant.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 1. 1. 2003.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (št. bančnega računa, ka-
mor je potrebno nakazati znesek: z vir-
manskim dokazilom o plačilu stroškov v viši-
ni 15.000 SIT (skupaj z DDV) in navedbo
davčne številke, na žiro račun št.
51500-601-26042.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 28. 9. 2001 do
10. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 28. 9.
2001 ob 11. uri v prostorih Elektro Gorenj-
ske, d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v
sejni sobi II. nadstropje.

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

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

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

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

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

(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 veljati
90 dni od dneva, ki je določen za odpiranje
ponudb. Naročnik bo sprejel odločitev o
izbiri predvidoma v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. cena - 60 %,
2. višina garancijskega sklada za leto

1999 in 2000 - 30%,
3. rok izplačila odškodnine - 10%.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

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

javo: 17. 8. 2001.
Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. A/39 Ob-54136
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: priprava, izdela-
va in družbeno ekonomsko vrednotenje
programov vzdrževanja in razvoja držav-
nih cest, ter priprava in izdelava eko-
nomskih in statističnih analiz za potre-
be planiranja.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudbo je potrebno predložiti za celoten
obseg razpisanih del.

5. Kraj izvedbe: področje Republike
Slovenije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 20. 9. 2001, 4
leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 418, tel. 01/478-80-44, faks
01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT, naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 27. 9. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana – vložišče, soba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 27. 9.
2001 ob 9. uri v sejni sobi 320, Tržaška
19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 30,000.000 SIT
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be, ki mora glasiti na 3% vrednosti ponudbe
in jo naročnik lahko unovči v dobro proraču-
na RS, št. 50100-630-10014; če vrednost
ponudbe ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev 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): po-
nudniki lahko nastopijo kot posamezni izva-
jalec, oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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 natančno na-
vedeni in razčlenjeni v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi

odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: natan-
čno je potrebno navesti imena in strokovne
kvalifikacije, ter reference osebja predlaga-
nega za izvedbo javnega naročila.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do sklenitve pogodbe, predvideni rok
odločitve je 20 dni po odpiranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1.0 Predstavitev ponudbe (največje mož-

no število točk 100, ponder v celotnem toč-
kovanju je 0,30)

– poznavanje problematike - do 20 točk,
– zasnova računalniško podprtega siste-

ma - do 30 točk,
– razčlenitev in opis metodologij za izva-

janje analiz - do 30 točk,
– razčlenitev vsebine, načina in obsega

izvajanja svetovalnih storitev - do 20 točk.
2.0. Sposobnosti ponudnika (največje

število točk 100, ponder v celotnem točko-
vanju je 0,20)

– pomembnejši implementirani informa-
cijski sistemi za cestno infrastrukturo - do
40 točk, pri čemer lahko vsak uspešno im-
plementiran informacijski sistem prejme do
10 točk,

– pomembnejši izdelani investicijski pro-
grami s področja cest – do 20 točk, pri
čemer lahko prejme investicijski program
za investicijo do 500 mio SIT, do 2 točki in
investicijski program za investicijo nad 500
mio SIT, do 6 točk,

– pomembnejše študije, analize in razi-
skave, ki se lahko navezujejo na predmet
naročila – do 40 točk, pri čemer lahko prej-
me vsaka študija, analiza ali raziskava do 8
točk.

3.0. Reference odgovornega nosilca na-
loge (največje število točk 100, ponder v
celotnem točkovanju je 0,05)

– najpomembnejših 5 objavljenih del od-
govornega nosilca naloge s področja pred-
meta naloge – do 50 točk. Ponudnik izpolni
obrazec 4.D. Za vsako od navedenih del
lahko prejme do 10 točk,

– najpomembnejših 5 strokovnih del od-
govornega nosilca naloge s področja pred-
meta naloge – do 50 točk.

Ponudnik izpolni obrazec 4.E. Za vsako
od navedenih del lahko prejme do 10 točk.

4.0. Reference ostalih sodelujočih (naj-
večje število točk 100, ponder v celotnem
točkovanju je 0,05)

Ostali sodelujoči, ki so navedeni v delov-
ni skupini predstavijo skupno do 10 najpo-
membnejših objavljenih del s področja pred-
meta naloge. (Ponudnik izpolni obrazec 4.F)
ter skupno do 10 svojih najpomembnejših
strokovnih del (Ponudnik izpolni obrazec
4.G). Za vsako od navedenih del lahko prej-
me do 5 točk.

5.0 Zanesljivost ponudnika (največje šte-
vilo točk 100, ponder v celotnem točkova-
nju je 0,10)

Upoštevajo se podatki iz evidence na-
ročnika glede kakovosti ponudnikovih izdel-
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kov in pravočasnosti izpolnjevanja pogod-
benih obveznosti v letošnjem in preteklem
letu. Če so vsi ponudnikovi izdelki ustrezni
in pravočasni prejme 100 točk, sicer pa se
točke izračuna po naslednji formuli:

Št. zamud +
+ 10 * Št. neustreznih

Tzanes =100 - 100* (—--———————————————)
Št. pogodb

Kjer je
Št. zamud … število pogodb, kjer je izva-

jalec zamudil pogodbeni rok
Št. pogodb … skupno število pogodb

ponudnika z naročnikom.
6.0 Rok izdelave računalniško podprte-

ga sistema (največje število točk 100, pon-
der v celotnem točkovanju je 0,05)

Ponudba z najkrajšim rokom izdelave
prejme 100 točk. Točke za ostale roke iz-
delave se izračunajo po formuli:

                  Ri minTrok=100*—--———
                    Ri

Kjer je
Rimin … najkrajši rok izdelave
Ri ostali roki izdelave
7.0 Cena ponudbe (največje število točk

je 100, ponder v celotnem točkovanju je
0,25)

Ponudba z najnižjo ponudbeno ceno
prejme 100 točk. Točke za cene ostalih
ponudb se računajo po formuli

                      CP2minTcena = 100* ———————
                    1.2*CP2

Kjer je CPmin ponudba z najnižjo ponud-
beno ceno.

Naročnik bo oddal javno naročilo ponu-
dniku, čigar ponudba je pravilna in ki je, ob
izpolnjevanju pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji, ponudil ekonomsko najugo-
dnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnej-
ša ponudba je ponudba, ki je po merilih v
razpisni dokumentaciji dosegla največje šte-
vilo točk. V primeru enakega števila točk je
ekonomsko najugodnejša ponudba tista, ki
ima nižjo ponudbeno ceno.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, Ljubljana.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 79 z dne
8. 9. 2000, Št. 011-04-7/00.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. A-040/01 Ob-54156
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

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

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: LD, PGD, PZI pre-
dora Kupovo in rekonstrukcija ceste v
območju predora na cesti R2-403, od-
sek 1072.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: cesta R2-403 Kneža–
Podbrdo.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-
so spremenljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 10 mesecev od
sklenitve pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direk-
cija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana, soba 416/IV (Irena Skubic), tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 5.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 10. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija – Mini-
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana – vložišče, so-
ba 21/I.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 10.
2001 ob 9. uri, v veliki sejni dvorani, I.
nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 priložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, ki mora glasiti na 3%
vrednosti javnega naročila in jo naročnik
lahko vnovči v dobro računa Proračuna RS,
št. 50100-630-10014; če vrednost javne-
ga naročila ne presega zgoraj navedene
vrednosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev 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): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

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 natančno na-
vedeni in razčlenjeni v Navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predviden rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: navede-
na so v razpisni dokumentaciji (Projektna
naloga).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih zah-
tev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste – Služba za javna
naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

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

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

Direkcija RS za ceste

Obvestilo
Ob-54161

Občina Litija je v Uradnem listu RS, št.
68 z dne 17. 8. 2001, na strani 5081
(Ob-53721) objavila javni razpis za izde-
lavo zazidalnega načrta Praprošče v di-
gitalni obliki. Razpis po naravi predmeta
sodi v rubriko ZJN-12.S.

Občina Litija

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

Popravki in dopolnitve

Št. P/11-01 Ob-54073
V javnem razpisu po omejenem postop-

ku za dobavo blaga: srčni stimulatorji, ob-
javljenim v Ur. l. RS, št. 68, z dne 17. 8.
2001, Ob-53717 se popravi 4. točka, ki
glasi pravilno:

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004 razdelje-
no na šest obdobij po šest mesecev.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 10-ZF/01 Ob-54070
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

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

material za prehrano.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3 meso perutnine, kuncev in perutninski

izdelki,
4. mesni izdelki,
5 ribe in mehkužci,
6. jajca kokošja tipa B,
7. olja in maščobni proizvodi,
8. moke, zdrobi, testenine,
9. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki;
10. zmrznjeni cmoki, svaljki in žitno

krompirjevi izdelki,
11. zelenjava sveža in naravno kisana,
12. zelenjava in sadje zmrznjeno,
13. sadje domače,
14 agrumi, tropsko lupin., suho in ostalo

sadje,
15. splošno prehrambeno blago.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave:
– prvo obdobje od 1. 1. 2002 do 31. 5.

2002,
– drugo obdobje od 1. 6. 2002 do

31. 12. 2002,
– tretje obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 5.

2003,
– četrto obdobje od 1. 6. 2003 do

31. 12. 2003,
– peto obdobje od 1. 1. 2004 do 31. 5.

2004,
– šesto obdobje od 1. 6. 2004 do

31. 12. 2004 – velja za skupine 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 9, 10, 12, in 15.

Za skupine 11, 13 in 14 bodo veljala
mesečna obdobja tj. 36 obdobij od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/33-115-33. Dodat-
ne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon, tel. 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo Živila in material za
prehrano.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 17. 9. 2001.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Splošna bolnišnica Maribor, Sku-
pina za javna naročila, Ljubljanska 5, 2000
Maribor.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT .

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-
ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti; kmet mora imeti potrdilo
o statusu kmeta;

2. da proti prijavitelju ni uveden po-
stopek prisilne poravnanve, likvidacije ali
stečajni postopek ali da ni prenehal po-
slovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe, potrdilo ne sme biti starejše od
60  dni  na  dan  določen  za  predložitev
prijav;

3. lastno pisno izjavo o nekaznovanosti,
dano pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo;

4. da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obvez-
nosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva
dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni davčni
urad ali carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pred-
ložitev prijav;

5. da ima veljavno dovoljenje upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega naročila;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
podatke iz bilance uspeha in podatke iz bi-
lance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi prijaviteljev žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prija-
vitelje, ki ne predložijo obrazca BON-2). Po-
trdilo o katastrskem dohodku (velja za kme-
ta); dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni na dan določen za predložitev prijav (ne
velja za obrazec BON-1);

6.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v prete-

klih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali - potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

6.2. da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od ocenjene vrednosti skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja ali - prihodke od
prodaje, izkazane pod zap. št. 13 obrazca
Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje
od ocenjene vrednosti skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja,

7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
blaga in količin skupine oziroma skupin na
katere se prijavlja;

8. da nudi 60 dnevni plačilni rok od da-
tuma prevzema blaga;

9. da bo dostava Splošna bolnišnica Ma-
ribor-razloženo (ob terminu, ki ga določi na-
ročnik);

10. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 1 dan;

11. da zagotavlja dnevno dostavo blaga
ob delavnikih;

12. da zagotavlja ustrezen transport za
ponujena živila;

13. da zagotavlja dostavo blaga tudi na
dela prost dan, če so dela prosti dnevi sku-

paj daljši od dveh dni (velja za skupine 2, 3
in 11);

14. da zagotavlja dostavo blaga tudi ob
nedeljah in praznikih (velja za skupini 1 in 9);

15. da prijavitelj zagotavlja interventno
(nujno) dostavo blaga (dnevnega oziroma kla-
sičnega asortimana) v roku treh ur po preje-
mu naročila (velja za skupine 1, 4 in 9);

16. da prijavitelj zagotavlja transport, ki
bo omogočal neprekinjeno hladilno verigo
(velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 10 in 12);

17. da zagotavlja vsebnost prostih maščo-
bnih kislin pod 0,05% (velja za skupino 7);

18. da ima organizirano lastno službo ali
pooblaščeno zunanjo službo za kontrolo ka-
kovosti (velja za skupino 6);

19. da prijavitelj sprejema vse dodatne
zahteve naročnika glede pogojev kakovosti
izdelkov in ostale zahteve.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb dne 15. 11. 2001,
predviden datum odločitve o sprejemu po-
nudbe dne 26. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost ponudnikove specifi-
kacije ponudbe s cenami za posamezno
skupino.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
380,000.000 SIT (z DDV). Naročnik bo
priznal usposobljenost za obdobje treh let.
Prijaviti se je možno na posamezno skupino
oziroma skupine.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
6. 7. 2001, Ob-51677.

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

Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-13.G
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za gradnjo po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
gradnjo po omejenem postopku

Popravek
Ob-54043

V zahtevi za objavo prve faze javnega
razpisa za oddajo naročila za gradnjo po
omejenem postopku, objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 67 z dne 10. 8. 2001,
Ob-53410 je v 3(a) točki pomotoma izpadel
Opis in obseg gradnje.

Točka 3 (a) se pravilno glasi:
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet

javnega razpisa je izbira sposobnih izva-
jalcev za projektiranje, konstrukcijo, do-
graditev, adaptacijo in garancijsko vzdr-
ževanje lokalnih računalniških mrež za
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potrebe naročnikov z lastno opremo in
materialom ali z opremo in materialom,
ki ga priskrbi naročnik. Možne lokacije za
izvajanje razpisanih del se nahajajo na ce-
lotnem ozemlju Republike Slovenije. Naroč-
nik javnega razpisa je Center vlade za infor-
matiko v svojem imenu ter v imenu in za
račun naročnikov, ki so za izvedbo javnega
naročila dali pooblastilo in bodo s ponudni-
ki, katerim bo priznana sposobnost po tem
razpisu, v drugi fazi javnega naročila sklepali
samostojne pogodbe.

Popravi se tudi zadnji stavek v 15. točki
in pravilno glasi: odpiranje ponudb bo javno
in bo potekalo v prostorih naročnika 12. 9.
2001 ob 11.15.

Center Vlade RS za informatiko

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Ob-53912
1. Naročnik: Osnovna šola Preska.
2. Naslov naročnika: Preška cesta 22,

1215 Medvode, tel. 01/361-26-36, faks
01/361-71-25.

3. Datum izbire: 11. julij 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil, fco naslov naročnik –
šolska kuhinja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 80 točk, strokovna
priporočila (reference) do 10 točk, odzivni
čas za interventna naročila do 5 točk, celo-
vitost ponudbe do 5 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. skupina: meso in
mesni izdelki: 1/1 Mesarstvo Gregorec,
Franc Gregorec s.p., Golniška cesta 6,
4000 Kranj, 2/1 Mesarstvo Čadež, Čadež
Anton, s.p., Visoko 7 g, 4212 Visoko, 3/1
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj;
2. skupina: ribe: 1/2 Impuls Domžale
d.o.o., Motnica 1/1, 1236 Trzin, 2/2 Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš; 3. skupina: mleko in mlečni izdel-
ki: 3/1 Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstoje-
va 53, 1000 Ljubljana, 3/2 Mlekarna Cele-
ia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče; 4.
skupina: kruh, pekovski izdelki in slaščice:
4/1 Don Don d.o.o. Metlika, PO Stražišče,
Laze 16, 4000 Kranj, 4/2 Žito d.d. Ljublja-
na, Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana,
4/3 Uni Bled d.o.o., Sveteljeva ulica 20,
4208 Šenčur, 4/4 Zmajčkov butik d.d., Ko-
prska 100, 1000 Ljubljana, 4/5 Mlinotest
Peks d.o.o., Kidričeva cesta 53, 4220 Ško-
fja Loka; 5. skupina: žito in mlevski izdelki:
5/1 Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva cesta
53, 4220 Škofja Loka, 5/2 Žito d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska cesta 154, 1529 Ljublja-
na, 5/3 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica; 6. skupina: sa-

dje in zelenjava: 6/1 Agro Mrkac d.o.o.,
Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana, 6/2
Mercator Gorenjska d.d., Kidričeva cesta
54, 4220 Škofja Loka; 7. skupina: konzer-
virani izdelki: 7/1 Mercator Gorenjska d.d.,
Kidričeva cesta 54, 4220 Škofja Loka, 7/2
Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin, 7/3 Osem d.o.o. Grosuplje,
Spodnja Slivnica 107, 1290 Grosuplje, 7/4
Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000 Ljub-
ljana; 8. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa:
8/1 Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica, 8/2 Žito d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska cesta 154, 1529 Ljublja-
na; 9. skupina: zamrznjena živila: 9/1 Bru-
mec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, 9/2 Agro Mrkac d.o.o., Cesta v
Šmartno 29, 1000 Ljubljana; 10. skupina:
sadni sokovi in sirupi: 10/1 Živila Kranj d.d.,
Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo, 10/2
Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, 1231 Ljubljana
Črnuče; 11. skupina: ostalo prehrambeno
blago: 11/1 Živila Kranj d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo, 11/2 Mercator Go-
renjska d.d., Kidričeva cesta 54, 4220 Ško-
fja Loka, 11/3 Droga d.d. Portorož, In-
dustrijska cesta 21, 6310 Izola.

7. Pogodbena vrednost: 1. skupina:
1/1 7,784.463 SIT, 1/2 8,347.411 SIT,
1/3 2,357.530 SIT; 2. skupina: 2/1
886.274,10 SIT, 2/2 1,388.745 SIT; 3.
skupina: 3/1 4,750.666,20 SIT, 3/2
3,999.747,75 SIT; 4. skupina: 4/1
6,400.684,80 SIT, 4/2 6,313.344 SIT,
4/3 7,859.820 SIT, 4/4 4,657.500 SIT,
4/5 5,318.430 SIT; 5. skupina: 5/1
149.060,40 SIT, 5/2 191.172 SIT, 5/3
179.498,48 SIT; 6. skupina: 6/1
1,832.925 SIT, 6/2 2,565.820 SIT; 7. sku-
pina: 7/1 1,789.533,72 SIT, 7/2
1,817.701,20 SIT, 7/3 784.080 SIT, 7/4
1,868.169,74 SIT; 8. skupina: 8/1
977.726,70 SIT, 8/2 1,144.365 SIT; 9.
skupina: 9/1 360.288 SIT, 9/2 409.500
SIT; 10. skupina: 10/1 1,361.843,40 SIT,
10/2 1,407.420 SIT, 10/3 2,997.876,96
SIT; 11. skupina: 11/1 2,106.372,79 SIT,
11/2 2,041.340,20 SIT, 11/3
665.548,92 SIT. Naročnik je z izbranimi
izvajalci sklenil ločene pogodbe, v katerih
se je obvezal, da bodo od vsakega izbrane-
ga dobavitelja tekom izvajanja naročila do-
bavil živila najmanj v višini 20% pogodbene
vrednosti.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1. skupina: 8,348.411 SIT,
2,357.530 SIT; 2. skupina: 1,488.129,30
SIT, 886.274,10 SIT; 3. skupina:
4,750.666,20 SIT, 1,451.500,50 SIT; 4.
skupina: 7,859.820 SIT, 4,657.500 SIT;
5. skupina: 254.307,30 SIT, 65.345,40
SIT; 6. skupina: 3,213.351,40 SIT,
31.590 SIT; 7. skupina: 1,957.185,27
SIT, 784.080 SIT; 8. skupina: 1,279.638
SIT, 731.166,60 SIT; 9. skupina:
489.119,25 SIT, 360.288 SIT; 10. skupi-
na: 2,997.876,96 SIT, 1,361.843,47 SIT;
11. skupina: 2,106.372,79 SIT,
665.548,92 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: po izdaji obvestila o oddaji naročila
je naročnik prejel zahtevo za dodatno obraz-

ložitev, ki jo je ponudniku posredoval v za-
konsko določenem roku in obenem obve-
stil ponudnika, da ga je po ponovnem pre-
gledu ponudb uvrstil med izbrane ponudni-
ke za 4. skupino živil. Z izbranimi ponudniki
je naročnik sklenil pogodbe, z veljavnostjo
do 31. decembra 2002.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. avgust 2001.

Osnovna šola Preska

Št. 44/3-2001 Ob-53913
1. Naročnik: Generalni sekretariat Vlade

Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva uli-

ca 20, 1000 Ljubljana, gp.gs@gov.si.
3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: osebno vozilo visokega razreda, do-
bava na naslov naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, tehnične karakteristi-
ke, garancija, finančna sposobnost ponu-
dnika, servis.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: AC – Intercar, d.o.o.,
Baragova 5, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 29,100.000
SIT (skupaj z vsemi davki).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 34,171.295 SIT; 29,100.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 13. 8. 2001.

Vlada Republike Slovenije
Generalni sekretariat

Št. 1/2001 Ob-53930
1. Naročnik: Osnovna šola Poljčane.
2. Naslov naročnika: Dravinjska c. 26,

2319 Poljčane, tel. 02/829-50-30.
3. Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in drugo prehrambeno blago.
Kraj dobave: OŠ Poljčane.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena, celovitost, kvaliteta,
plačilni rok, reference, ugodnosti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

a) mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas in Ljubljanske mlekarne
d.d., Ljubljana,

b) meso: Mesnine Žerak, Žerak Franci
s.p., Rogatec, Mesarija Šteinfelser, Štein-
felser Gregor s.p., Slovenska Bistrica in
Celjske mesnine d.d., Celje,

c) mesni izdelki: Mesnine Žerak, Žerak
Franci s.p., Rogatec, Mesarija Šteinfelser,
Šteinfelser Gregor s.p., Slovenska Bistrica
in Celjske mesnine d.d., Celje,
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č) ribe in konzervirane ribe: Ljubljanske
mlekarne d.d., Ljubljana,

d) jajca: Petlja d.o.o., Ptuj,
e) krompir: Mercator SVS d.d., Ptuj in

Doberšek Štefan, Sp. Jablane 4,
f) sveža zelenjava in sadje: Mercator SVS

d.d., Ptuj in Kohne Majda s.p.,
g) konzervirano sadje: Koloniale Veletr-

govina d.d., Maribor in Mercator SVS d.d.,
Ptuj,

h) zmrznjena in konzervirana zelenjava:
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana,

i) sadni sokovi: Mercator SVS d.d., Ptuj
in Nektar d.o.o., Ljubljana,

j) zmrznjeni izdelki iz testa: Žito prehram-
bena industrija d.d., Ljubljana,

k) žita, mlevski izdelki: Mercator SVS
d.d., Ptuj in Petlja d.o.o., Ptuj,

l) testenine: Mercator SVS d.d., Ptuj,
m) slaščičarsko pecivo: Ptujske pekarne

in slaščičarne d.d., Ptuj,
n) dopolnjeno,
o) olje in ostalo prehrambeno blago:

Petlja d.o.o., Ptuj in Mercator SVS d.d.,
Ptuj,

n-p) kruh  in  pekovsko  pecivo:  Ptujske
pekarne  in  slaščičarne  d.d.,  Ptuj,  Kruh
pecivo d.d., Maribor in Donats d.o.o.,
Hoče.

7. Pogodbena vrednost: določena po
sklopih.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) mleko in mlečni izdelki: 2,335.870,20

SIT, 1,256.746,20 SIT,
b) meso: 2,711.956 SIT, 2,680.000

SIT,
c) mesni izdelki: 1,121.451 SIT,

922.050 SIT,
č) ribe in konzervirane ribe: 233.432,93

SIT, 195.212 SIT,
d) jajca: 72.000 SIT, 71.370 SIT,
e) krompir: 200.000 SIT, 195.000 SIT,
f) sveža zelenjava in sadje: 665.050 SIT,

550.315 SIT,
g) konzervirano sadje: 316.290 SIT,

244.266 SIT,
h) zmrznjena in konzervirana zelenjava:

178.658,80 SIT, 175.159,80 SIT,
i) sadni sokovi: 46.929 SIT, 39.126,67

SIT,
j) zmrznjeni izdelki iz testa: 572.395 SIT,

407.168,50 SIT,
k) žita, mlevski izdelki: 215.326,40 SIT,

158.640,23 SIT,
l) testenine: 155.658 SIT, 117.892,37

SIT,
m) slaščičarsko pecivo: 203.040 SIT,

145.200 SIT,
o) olje in ostalo prehrambeno blago:

1,788.649,50 SIT, 1,305.410 SIT,
n-p) kruh in pekovsko pecivo:

1,511.960 SIT, 1,210.880 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 14. 8. 2001.
Osnovna šola Poljčane

Št. 169/2001 Ob-53970
1. Naročnik: RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 18 kosov – digitalni magnetoskop
formata IMX, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– 70% ekonomska cena,
– 10% plačilni pogoji,
– 10% tehnična podpora,
– 5% dobavni rok,
– 5% garancija.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: SONY BROADCAST,
Basingstoke, V. Britanija.

7. Pogodbena vrednost: 116,070.854
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 183,526.869 SIT, 155,330.469 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je količinsko zmanjšal iz-
brano ponudbo.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

JZ RTV Slovenija

Št. 46/01-2001 Ob-53971
1. Naročnik: Osnovna šola/Scuola ele-

mentare Cirila Kosmača Piran/Pirano.
2. Naslov naročnika: Oljčna pot 24,

6330 Piran.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeno blago po skupinah:
– čaji in začimbe,
– sokovi in sirupi,
– ostalo prehrambeno blago.
Kraj dobave: Piran, Oljčna pot 22.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– čaji in začimbe - Droga d.d., Industrij-

ska cesta 21, 6310 Izola,
– sokovi in sirupi - Nektar d.o.o., Brnči-

čeva 3, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– ostalo prehrambeno blago - Mercator

Degro d.d., Obala 144, 6320 Portorož.
7. Pogodbena vrednost:
– čaji in začimbe - 454.977 SIT,
– sokovi in sirupi - 348.475 SIT,
– ostalo prehrambeno blago -

1,076.237 SIT.
V vrednost je vključen DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– čaji in začimbe: 468.555 SIT,

454.977 SIT,
– sokovi in sirupi: 387.826 SIT,

348.475 SIT,
– ostalo prehrambeno blago:

1,076.237 SIT.

V vrednost je vključen DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 44, z dne 1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

Osnovna šola Cirila Kosmača,
Piran

Št. 9/MK/41 Ob-53995
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža telekomunikacij-
ske opreme ter izdelava projektne do-
kumentacije za objekt RTP 400/110 kV
Krško z razpletom daljnovodov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena –
77%, plačilni pogoji – 3%, tehnične pre-
dnosti 20%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava d.o.o.,
Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
149,903.162,54 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 100,000.000 SIT.

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

nudbe: 179,715.435,95 SIT,
149,903.162,54 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

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

Št. 06 Ob-53996
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-27-02, tel.
01/474-27-01.

3. Datum izbire: 7. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nakup in inštalacija NAS strežnika.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: naročnik je izbral postopek
oddaje naročila brez predhodne objave
(9. točka 110. člena ZJN-1) na osnovi ugo-
dne priložnosti, ki traja zelo kratek čas in je
cena bistveno nižja od tržne cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Hermes plus d.d.,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 17,013.495,81
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.,
Ljubljana

Št. 228/2001-2 Ob-53998
1. Naročnik: Zavod za varstvo in uspo-

sabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava.
2. Naslov naročnika: Dornava 128,

2252 Dornava, faks 02/755-05-01, elek-
tronski naslov: info@zavod-dornava.si.

3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: programska oprema za računalniško
vodenje obravnav varovancev v zavodu,
Dornava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: PRO-BIT Programska
oprema d.o.o., Stari trg 15, 3210 Sloven-
ske Konjice.

7. Pogodbena vrednost: 7,990.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 15,467.353,98 SIT; 7,990.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 8. 2001.
Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava

Št. 405-60/2001 Ob-54011
1. Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo,

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

Ljubljana, tel. 01/24-41-176, faks
01/24-41-269.

3. Datum izbire: 5. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava, montaža in priklop opreme
šolskih prostorov za novogradnjo Sred-
nje šole v Krškem.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LIK Atlas d.o.o. Ljub-
ljana, Samova 12a.

7. Pogodbena vrednost: 95,795.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 111,325.709 SIT, 95,795.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 3. 8. 2001.
RS Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport

Št. 1294/01 Ob-54017
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije,
d.d.

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

3. Datum izbire: računalniška oprema:
24. 7. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: dobava in montaža računalniške
opreme; kraj dobave je Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Unistar LC, d.o.o.,
Slomškova 27-29, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 5,579.910 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja: 7,239.127 SIT; najnižja:
5,579.910 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: Ur. l. RS, št. 25 z dne 6. 4. 2001,
Ob-46157.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slove-
nije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 40301/00006/2001 Ob-54020
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-

dec.
2. Naslov naročnika: Šolska 5, Slovenj

Gradec, tel. 02/88-121-10.
3. Datum izbire: 6. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema za Prvo osnovno šolo Slo-
venj Gradec - 2. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference. Na osnovi
razpisnih pogojev je najugodnejša ponudba
LIK Atlas d.o.o.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: LIK Atlas d.o.o., Sa-
mova 12a, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 17,132.929,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni znana.

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

be: 27,680.564 SIT, 20,979.123 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 8. 2001.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 1/2001 Ob-54021
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.

2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
15, 1518 Ljubljana.

3. Datum izbire: 20. 4. 2001 in 19. 6.
2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-
bave:

1. sklop:
– dobava in namestitev osebnih ra-

čunalnikov pri uporabniku – 50 kosov,
– dobava in namestitev lokalnih

strežnikov – 8 kosov;
2. sklop:
– dobava in namestitev mrežnih la-

serskih tiskalnikov – 60 kosov,
– dobava in namestitev nemrežnih la-

serskih tiskalnikov – 10 kosov,
– dobava in namestitev večnamen-

skih barvnih laserskih tiskalnikov (prin-
ter + scanner) – 3 kosi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 40 točk, garancijski
pogoji 10 točk, dobavni rok 10 točk, odziv-
ni čas in čas popravila 10 točk, vzdrževanje
na lokaciji uporabnika 10 točk in standard
kakovosti za področje vzdrževanja opreme
ISO 9001 10 točk. Izbrani ponudnik je pre-
jel največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop – ASK PRO d.o.o., Glonarjeva
1, 1000 Ljubljana,

2. sklop – Intertrade ITS d.d., Leskoško-
va 6, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 36.322.640,14 SIT,
2. sklop: 48,534.694,43 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. sklop: 36,325.852,31SIT,

28,946.022 SIT,
2. sklop: 40,785.457,50 SIT,

40,126.119,49 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpi-

sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 17. 8. 2001.
Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 01/2001 Ob-54023
1. Naročnik: Zgodovinski arhiv Celje.
2. Naslov naročnika: Trg Celjskih kne-

zov 10, 3000 Celje.
3. Datum izbire: 25. julij 2001
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave:
– sklop 1: kovinski regali s sedmimi

vmesnimi policami – 484 tm regalov,
kar predstavlja 3388 tm polic, višina re-
gala 2,50 m, globina posamezne vme-
sne police: 40 cm, minimalna nosilnost:
60 kg/1 tm polic (0,6 kN) in 420 kg/1
tm regala (4,2 kN) – novi prostori Zgodo-
vinskega arhiva Celje, Teharska 1, Celje,

– sklop 2: kovinski predalnik za načrte
– 5 kosov, dolžina: 115 cm, širina: 80 cm
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in višina 105 cm – novi prostori Zgodovin-
skega arhiva Celje, Teharska 1, Celje,

– sklop 3: knjižničarski voziček – 2
kosa, dolžina ca. 1 m, širina ca. 60 cm
in višina ca. 80 cm – novi prostori Zgodo-
vinskega arhiva Celje, Teharska 1, Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– sklop 1: ekonomsko najugodnejša
ponudba katera je ustrezala naslednjim me-
rilom: najnižja ponudbena cena – 55%, rok
dobave in vgradnje – 30%, garancijski rok
– 5%, pogarancijsko vzdrževanje – 5%,
reference – 5%. Izbrani ponudnik je zbral
največji %,

– sklop 2: naročnik je zaključil postopek
brez dodelitve naročila zato, ker so bile pre-
dložene ponudbe nesorazmerno višje od
zagotovljenih denarnih sredstev,

– sklop 3: naročnik je zaključil postopek
brez dodelitve naročila zato, ker so bile pre-
dložene ponudbe nesorazmerno višje od
zagotovljenih denarnih sredstev.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– sklop 1: TIM d.o.o., Kersnikova 1,
2000 Maribor,

– sklop 2: /,
– sklop 3: /.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 11,808.370 SIT z 19% DDV,
– sklop 2: /,
– sklop 3: /.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– sklop 1: /,
– sklop 2: /,
– sklop 3: /.
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 5,
– sklop 2: 4,
– sklop 3: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1: 16,618.602,95 z 19% DDV

in 11,808.370 SIT z 19% DDV,
– sklop 2: 1,131.916,10 z 19% DDV in

1,011.500 SIT z 19% DDV,
– sklop 3: 595.000 z 19% DDV in

107.100 z 19% DDV.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. avgust 2001.

Razvojni center
Inženiringi Celje, d.o.o.

Št. 0512/3-308/21-01 Ob-54026
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 472-50-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 31. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava higienskega pribora, oblačil
in obutve.

Za sklop 1 – higienski pribor (šampon
hotelski, šampon 1/1, zobna pasta, brivnik
(za enkratno uporabo), krema za britje, higi-

enski vložki, zobna ščetka, milo pralno, ple-
nice, kondomi).

Za sklop 2 – oblačila (spodnje hlače,
nogavice, trenirka, spodnji del trenirke, ma-
jice).

Za sklop 3 – obutev (natikači PVC, špor-
tni copati).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
11 pravočasnih in pravilno opremljenih po-
nudb, od katerih je bila ena ponudba izloče-
na, ker v njej niso bili priloženi vsi zahtevani
dokumenti.

Naročnik je za vsak posamezen sklop
izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
kot je navedeno v 6. točki te objave, in sicer
ponudbo, ki je ustrezala merilom: cena, do-
bava in finančno stanje ponudnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 1 (higienski pribor): SIJ
d.o.o., Krumperška ul. 11, 1230 Domžale,

– za sklop 2 (oblačila): Sanolabor d.d.,
Leskoškova c. 4, 1000 Ljubljana,

– za sklop 3 (obutev): Ika Ajdovščina
d.d., Tovarniška c. 24, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
vrednost za sklop 1 znaša 6,081.376 SIT z
vključenim DDV, za sklop 2 znaša
22,246.931 SIT z vključenim DDV, in za
sklop 3 znaša 6,837.740 SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe:
– za sklop 1: 8,776.868,20 SIT z vklju-

čenim DDV, 6,081.376 SIT z vključenim
DDV,

– za sklop 2: 51,745.610 SIT z vključe-
nim DDV, 22,246.931 SIT z vključenim
DDV,

– za sklop 3: 9,163.357 SIT z vključen-
im DDV, 6,837.740 SIT z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 19 z dne 16. 3. 2001,
Ob-45197.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 15. 8. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0708/9 Ob-54033
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks št. 01/474-35-32.
3. Datum izbire: datum odločitve 7. 8.

2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: za dobavo in montažo digitalne ko-
munikacijske opreme za dograditev SDH
vozlišč v RTP Beričevo in HE Dravograd.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javnem razpisu naročnik
ni dobil vsaj dveh pravilnih ponudb, zato
razpis ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 8. 2001.
Elektro-Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-54051
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj

Gradec.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska 1,

2380 Slovenj Gradec, tel. 02/882-34-00,
faks 02/884-23-93.

3. Datum izbire: 3. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: medicinski pripomočki, Splošna bol-
nišnica Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javni razpis po omejenem
postopku – najnižja končna cena za posa-
mezni izdelek.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Profarmakon international d.o.o., Pre-
radovičeva ul. 20A, 2000 Maribor – za iz-
delke iz skupin C, D/b, D/c, D/e in D/f.

2. Metalka zastopstva Media d.o.o., Dal-
matinova 2, 1000 Ljubljana – za izdelke iz
skupine F.

3. Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasi-
čeva 10, 1000 Ljubljana – za izdelke sku-
pin A, B, C, D/b, in H.

4. SIND Ljubljana d.o.o., Freyerjeva
32/b, 1000 Ljubljana – za izdelke podsku-
pine D/f.

5. Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana – za izdelke skupin A, B, D/d, D/f
in H.

6. Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana – za izdelke skupin D/b,
D/e in D/f.

7. Valencia Stoma - Medical d.o.o., Žu-
pančičeva 10, 1000 Ljubljana – za izdelke
skupin C in D/f.

8. Johnson & Johnson s.e., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljub-
ljana – za izdelke skupin A, C, D/f, D/g in E.

9. Dentacom Inženiring d.o.o., Efenko-
va 61, 3320 Velenje – za izdelke skupin A,
D/c, D/e in D/f.

10. Auremiana Sežana d.o.o., Partizan-
ska 109, 6210 Sežana – za izdelke skupin
D/f, E in F.

11. Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana – za izdelke iz vseh razpisanih
skupin in podskupin, razen skupine F.

12. Lek d.d., SPE Medicinski pripomoč-
ki, Verovškova 57, 1526 Ljubljana – za iz-
delke skupin B in H.

13. Emporio Medical d.o.o., Prešerno-
va 5, 1000 Ljubljana – za izdelke skupin C,
D/c, D/e in D/f.

14. Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana – za izdelke skupin
A, B, C, D/a, D/b, D/c, D/d, D/e, D/f, G
in H.

15. Heli Pro d.o.o., Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica – za izdelke skupine F.
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16. Helpy d.o.o., Dobrave 7A, 1236 Tr-
zin – za izdelke skupin D/b in D/f.

17. Hibiskus d.o.o., Puhova 10, 1000
Ljubljana – za izdelke skupin C, D/c, D/d,
D/e, D/f in G.

18. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78,
2000 Maribor – za izdelke skupin A, B in C.

19. Iris Mednarodna trgovina d.o.o.,
Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana – za izdel-
ke skupin C, D/e in D/f.

20. Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000
Ljubljana – za izdelke skupin F in H.

21. MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7,
1000 Ljubljana – za izdelke skupin D/f,
D/g in E.

22. Tosama d.d., Šaranovičeva c. 35
VIr, 1230 Domžale – za izdelke skupine C.

23. SIMPS’S d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin – za izdelke podskupine D/b.

24. Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta
25. junija 1D, 5000 Nova Gorica – za izdel-
ke skupin A, B, C, D/a, D/b, D/c, D/d,
D/e, D/f in G.

25. Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o.,
Skaručna 14A, 1217 Vodice – za izdelke
skupin B in D/f.

26. Medinova d.o.o., Masarykova 17,
1000 Ljubljana – za izdelke skupin D/d,
D/f in H.

27. Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova
170, 1000 Ljubljana – za izdelke podskupi-
ne D/f.

28. Adriamed d.o.o., Parmova 53, 1000
Ljubljana – za izdelke skupine B.

29. Merit d.o.o., Šmartinska 130/IV,
1000 Ljubljana – za izdelke skupin C in D/b.

30. Medias International d.o.o., Lesko-
škova cesta 9D, 1000 Ljubljana – za izdel-
ke skupin D/a, D/d in D/f.

31. Farmadent trgovina na debelo in dro-
bno d.o.o., Minarikova ulica 6, 2000 Mari-
bor – za izdelke skupin A, D/b, D/c in E.

7. Pogodbena vrednost: predvidena vre-
dnost naročila je 470,000.000 SIT letno. Na-
ročnik opravi obdobni izbor najnižjih cen po
posameznem izdelku (na vsakih 6 mesecev),
zato pogodbene vrednosti ni mogoče podati.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 32.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: vrednost najvišje in najnižje ponudbe je
nesmiselno podajati iz vidika izbora najnižjih
cen po izdelku po posameznih obdobjih.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46743.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 8. 2001.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 9/01-12 Ob-54087
1. Naročnik: Javni zdravstveni zavod

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

8250 Brežice, tel. 07/46-68-100, telefaks
07/46-68-110, kontaktna oseba: direktor,
Tone Zorko, univ. dipl. soc.

3. Datum izbire: 28. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rekonstrukcija dvigala.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, izbrani po-
nudnik je ponudil najnižjo ceno in pridobil
najvišje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Posavje, Sev-
nica.

7. Pogodbena vrednost: 6,593.597,10
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: tri po-
nudbe.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 7,148.872,64 SIT, 6,593.597,10 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 16. 8. 2001.

Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 3949 Ob-54088
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

Krško.
3. Datum izbire: 29. 5. 2001.

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 01/01 Ob-53972
1. Naročnik: SŽ - Železniški zdravstveni

dom Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Celovška 4, 1000

Ljubljana, tel. 01/291-22-88, telefaks
01/433-32-04.

3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: mizarska dela - oprema
ambulantnih prostorov, Ljubljana, Zida-
ni most, Jesenice, Nova Gorica, Postoj-
na, Pivka, Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena vrednost naro-
čila, reference, izvajanje del, rok plačila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: UMT, d.o.o., Kolodvor-
ska 20 a, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,526.928 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,063.800 SIT, 8,526.928 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

4. Vrsta in količina blaga ter kraj
dobave: notranji del črpalke bistvene
oskrbne vode z ohišjem, kraj dobave:
Krško.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: kakovost, tehnična pre-
dnost, varnostni razlog, pogarancijsko vzdr-
ževanje.

Na  osnovi  110. člena,  točke  3  ZJN se
odda javno naročilo brez predhodne objave
proizvajalcu/dobavitelju, Flowserve Corpora-
tion, ki edini lahko to naročilo izpolni.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Flowserve Corporati-
on, 2300 E Vernon Avenue, Los Angeles,
CA 90051-0017, United States.

7. Pogodbena vrednost: 107,387.709
SIT (440.027 USD).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 16. 8. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 8. 2001.

SŽ - Železniški zdravstveni dom,
Ljubljana

Št. 2779/01 Ob-53914
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

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

3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba protipožarne in
elektromagnetne zaščite tehnoloških
prostorov DCV v objektu stare mestne
elektrarne v Ljubljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave (3. in 4. točka 110. člena ZJN-1).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IMOS, Investicijske grad-
nje d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 40,703.440
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 37,360.000 SIT.

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

nudbe: 40,703.440 SIT (brez DDV).
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: med izgradnjo DCV v stari mestni
elektrarni je prišlo do dodatnih zahtev po-
žarnega inšpektorja in inštituta EIMV o za-
ščiti steklenih površin pred ognjem E30 in
elektromagnetnim sevanjem. Ker projektant-
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sko predpisane zahteve lahko izpolni le en
določen proizvajalec se odda naročilo v smi-
slu 3. in 4. točke 110. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

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

Elektro Ljubljana, d.d.

Ob-53915
1. Naročnik: Osnovna šola Solkan.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Sol-

kan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: izgradnja prizidka ter prede-
lava dela pritličja osnovne šole v Solkanu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,
– reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Euroinvest d.o.o., Bazovi-
ška 4, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 68,856.654,65
SIT (vključno z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 75,299.214,50 SIT in 67,093.291,23
SIT (vključno z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

EDIL Inženiring d.o.o., Nova Gorica

Ob-53916
1. Naročnik: Goriška lekarna.
2. Naslov naročnika: Goriška lekarna,

Rejčeva 2, 5000 Nova Gorica.
3. Datum izbire: 21. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: dobava in montaža notranje
opreme, prenovljene in nadzidane lekar-
ne v Novi Gorici.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena,– reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Beltram PGT d.o.o., v Mlinu
77, Šempeter.

7. Pogodbena vrednost: 41,521.081,35
SIT (vključno z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 38,632.981,10 SIT in 36,348.703,51
SIT (vključno z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

EDIL Inženiring d.o.o., Nova Gorica

Št. 35233-0001/00 Ob-53948
1. Naročnik: Občina Žirovnica.
2. Naslov naročnika: Breznica 3, 4274

Žirovnica, tel. 04/580-91-00, faks
04/580-91-09, marija.luznik@zirovnica.si.

3. Datum izbire: 14. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: podelitev koncesije za oprav-
ljanje gospodarske javne službe, oskrbe z
zemeljskim plinom v Občini Žirovnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena prodajna cena
omrežnega plina za vse kategorije uporabni-
kov, ponujena cena priključitve na omrežje,
ponujena višina nadomestila za koncesijo,
izkušnje in reference ponudnika, ponujeni
čas izgradnje omrežja in organizacijske obli-
ke upravljanja z infrastrukturo; pri izbiri pre-
vladala ugodna cena priključitve na omrežje
in višina nadomestila za koncesijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Plinstal Jesenice d.d., In-
dustrijska 1a, 4270 Jesenice.

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 8 z dne 2. 2. 2001.

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

Občina Žirovnica

Ob-53959
1. Naročnik: Občina Mislinja.
2. Naslov naročnika: Šolska cesta 34,

2382 Mislinja.
3. Datum izbire: 5. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: posodobitev občinskih cest
v Občini Mislinja - gradbena in asfalter-
ska dela.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila:

– cena: 80 točk,
– garancijska doba: 10 točk,
– plačilni pogoji: 7 točk,
– potrjene reference: 3 točke.
Izbrani ponudnik je dosegel največje šte-

vilo točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradnje, IGEM Slovenj Gra-
dec, Celjska cesta 7.

7. Pogodbena vrednost: 51,644.271,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo je izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 25,382.224 SIT

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

be: 54,503.425,03 SIT in 49,901.038,25 SIT
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omenjenega postopka: /
13. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 8. 2001.

Občina Mislinja

Št. 0608/9 Ob-54032
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, 1000

Ljubljana, telefaks št. 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: za gradbena in obrtni-
ška dela za stavbe: komandna stavba,
skladiščna lopa in relejne hišice za ob-
jekt: RTP 400/110 kV Krško z razple-
tom daljnovodov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
(56%), ISO standard (4%), potrjene referen-
ce ponudnika za izgradnjo elektroenerget-
skih objektov nad 110 kV (15%), potrjene
reference izvajalca za izgradnjo elektroener-
getskih objektov nad 110 kV (25%).

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska
132a, 1122 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
237,507.033,47 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 82,000.000 SIT.

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

nudbe: vrednost najnižje ponudbe
237,507.033,47 SIT, vrednost najvišje po-
nudbe 291,439.286,03 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: /

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

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

Ob-54045
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje in Mestna
občina Celje.

2. Naslov naročnika: Vodovod - kanali-
zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310.

3. Datum izbire: 30. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: sanacija kanalskega kolek-
torja RZ-3 od iztoka v GZ-1 do železniške
proge Celje - Velenje, Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: izpolnjevanje pogojev, da mora
biti ponudnik opremljen za sanacijo kanaliza-
cijskih cevi in sicer s specialno kamero z raču-
nalniško opremo za detekcijo obstoječega sta-
nja, mobilno enoto z opremo za upravljanje
robota in napravo za injektiranje sanacijskih
mas, merila: cena 80%, kvaliteta opisa tehno-
loškega postopka 10%, reference 10%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradnje Polak, Polak Gabri-
el, s.p., Primož 34 a, 3230 Šentjur pri Celju.

7. Pogodbena vrednost: 13,983.809
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Popravek
Ob-53947

V zahtevi za objavo obvestila o oddaji na-
ročila storitev za vzdrževanje podatkovne ba-
ze ORACLE, po postopku s pogajanji brez
razpisa, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
67, z dne 10. 8. 2001, Ob- 53533 se 6. toč-
ka popravi in pravilno glasi:

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ORACLE Software d.o.o.,
Dunajska 156, Ljubljana.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

Št. 809-8/2001-8 Ob-53958
1. Naročnik: Občina Vojnik.
2. Naslov naročnika: Keršova 1, 3212

Vojnik.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje pre-

vozov osnovnošolskih otrok v šolskem
letu 2001/2002 v Občini Vojnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša po-
nudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Izletnik Celje d.d., za avto-

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 2,678.214 SIT za številko glasila (z DDV),
1,115.974 SIT za številko glasila (z 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: 14. 8. 2001.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Št. 178 Ob-53979
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-

na, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta

46, 1215 Medvode.
3. Datum izbire: 19. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na podlagi 1. točke 97. čle-
na Zakona o javnih naročilih (ZJN-1, Ur. l.
RS, št. 39/00).

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

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pripra-
va izvedbene dokumentacije za sanacijo
evakuacijskih objektov na pregradi HE
Moste.

7. Pogodbena vrednost: 19,000.000
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa I.

faze omejenega postopka v Uradnem listu
RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije: /

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

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Medvode

Ob-54091
1. Naročnik: Mestna občina Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-

lje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, tel.
03/42-65-860, faks: 0/42-65-862, e-mail:
druzbene dejavnosti@celje.si.

3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve dnev-

nih prevozov osnovnošolskih otrok Me-
stne občine Celje in sicer na lokacije na-
slednjih osnovnih šol:

– OŠ Franca Kranjca,
– OŠ Lava,
– OŠ Ljubečna,
– OŠ Štore.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Izletnik Celje d.d., Aškerče-
va 20, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 26,000.000
SIT letno.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis po odprtem postopku.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: odprti posto-
pek, Uradni list RS, št. 43-44 z dne 1. 6.
2001, Ob-49524.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Vodovod - kanalizacija, d.o.o.,
Celje

Ob-54046
1. Naročnik: Vodovod - kanalizacija, jav-

no podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje.
2. Naslov naročnika: Vodovod - kanali-

zacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje,
tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-310.

3. Datum izbire: 17. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: vzdrževanje vodovodnega in
kanalizacijskega omrežja - izvedba grad-
benih del ob odpravah napak na cevovo-
dih (vodovod in kanalizacija) in izvedba
osnovnih montažerskih del.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje pogojev: ponu-
dnik mora biti davčni zavezanec, vpisan v
register zavezancev za davek na dodano vre-
dnost, sposoben mora biti izvesti vsa dela iz
popisa, imeti mora ustrezne reference, ka-

drovsko strukturo, tehnično opremljenost,
odzivni čas 1 dan, upoštevati določila varstva
pri delu, merilo: ponujena cena ne odstopa
več kot 10% navzgor od povprečne cene
ponudb.

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

– za dela po popisih A-C (gradbena,
montažna in druga dela): Gradnje Polak,
Polak Gabriel, s.p., Primož 34a, 3230 Šen-
tjur pri Celju, Kujundžić Zijad, s.p., Kvedro-
va 11, 3310 Žalec, Ceste - kanalizacija,
d.d., Lava 9, 3000 Celje,

– za dela po popisih D (sanacija cevovo-
dov): Gradnje Polak, Polak Gabriel, s.p., Pri-
mož 34a, 3230 Šentjur pri Celju.

7. Pogodbena vrednost: letne pogodbe.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: javni razpis po omejenem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 16-17 z dne 9. 3. 2001, Ob-44777.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Vodovod - kanalizacija, d.o.o., Celje

busne prevoze, Štimulak Jožef s.p., za kom-
bi prevoze.

7. Pogodbena vrednost: 35,334.048
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
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: 1. 6. 2001,
Ob-49447.

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa: /

14. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 16. 8. 2001.

Občina Vojnik

Št. 0002/2001 Ob-53973
1. Naročnik: Pospeševalni center za ma-

lo gospodarstvo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156

(WTC), VIII. nadstropje, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: oblikovanje,

priprava in tisk glasila PCMG, Informator.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena (30 točk), jamstvo za
prodano ceno do konca leta 2002 (30 točk),
reference ponudnika (30 točk), brezplačno
lektoriranje (10 točk). Izbrani ponudnik je do-
segel najvišje število točk pri ocenjevanju.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Biro M, d.o.o., Linhartova 1,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,813.137 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
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10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 161.000 SIT/dnevno in 135.600
SIT/dnevno.

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. 8. 2001.

Mestna občina Celje

Št. 0512/3-308/32p-01 Ob-54025
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, tel. 432-51-25, 472-51-11, faks
472-57-91.

3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: celodnevna

oskrba s prehrano oseb, nastanjenih v
objektu Centra za tujce, Veliki Otok pri
Postojni.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je k sodelovanju
pozval 4 kandidate, od katerih je podal po-
nudbo 1 kandidat. Kandidat je svojo ponud-
bo predložil pravočasno in pravilno oprem-
ljeno, ponudba je pravilna, primerna in spre-
jemljiva. Pogajanja so potekala po merilih iz
razpisne dokumentacije.Naročnik je oddal
naročilo temu kandidatu.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Postojnska jama, turizem
d.d., Jamska 30, 6230 Postojna.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost je 49,800.000 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: poziv k sodelovanju v postopku odda-
je javnega naročila s pogajanji brez predho-
dne objave je bil poslan 13. 6. 2001.

12. Datum in številka objave razpisa pr-
ve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-54031
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2, Ljub-

ljana, Slovenija, telefon +386 1 474 30 00,
telefaks +386 1 474 25 2.

3. Datum izbire: 6. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava študi-

je: izcedljivosti implementiranja klirinške-
ga sistema za bilateralne pogodbe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: 100 % cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nord Pool Consulting as,
Norway.

7. Pogodbena vrednost: 56.000 EURO.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56.000 EURO.

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: 10. 8. 2001.

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

Št. 60-3112/01 Ob-54092
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, telefon: 07/39-32-450,
telefaks: 07/ 39-32-452.

3. Datum izbire: 1. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozne sto-

ritve s posebnimi vozili.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
Za sklop F: Odvoz nepravilno parkiranih

vozil (pajek) se ne odda naročila, ker ponud-
ba presega plansko zagotovljena sredstva
naročnika.

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

– sklop A: odvoz gospodinjskih odpad-
kov s smetarniki (mestne relacije); Avtopre-
vozništvo Viljam Žibert s.p., Škocjan 63,
8275 Škocjan,

– sklop B: odvoz gospodinjskih odpad-
kov s smetarniki (zunanje relacije), EKOVID
Mirna peč d.o.o., Vihre 45, 8216 Mirna
peč,

– sklop C: kesonski odvoz odpadkov s
samonakladalci, EKOVID Mirna peč d.o.o.,
Vihre 45, 8216 Mirna peč,

– sklop D: odvoz izcednih vod s samona-
kladalci; Marjan Rodič s.p., Dolenje Krono-
vo 9, 8220 Šmarješke Toplice,

– sklop E: prevoz pitne vode z avtocister-
no; Dušan Povše s.p., Drganja sela 24, 8351
Straža.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 24,138.000 SIT,
– sklop B: 28,806.840 SIT,
– sklop C: 23,106.980,16 SIT,
– sklop D:12,214.800 SIT,
– sklop E:16,172.374 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: sklop A - E 2

ponudbi, sklop F 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 24,737.400 SIT in

24,138.000 SIT,
– sklop B: 29,764.800 SIT in

28,806.840 SIT,
– sklop C: 24,009.952 SIT in

23,106.980,16 SIT,
– sklop D: 12,214.800 SIT in

12,214.800 SIT,
– sklop E: 16,353.983 SIT in

16,172.374 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: /
14. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 20. 8. 2001.
Komunala Novo mesto d.o.o.

ZJN-16.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za kvalifikacijo

ponudnikov za dobavo blaga

Na podlagi 66. in 71. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
javnega razpisa za kvalifikacijo
ponudnikov za dobavo blaga

 Preklic
Ob-54154

Mestna občina Ljubljana preklicuje obja-
vo javnega razpisa št. 402-263/01-3,
Ob-53388 - kvalifikacijski postopek za do-
bavo parkmetrov in centra za upravljanje, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 67 z
dne 10. 8. 2001.

Mestna občina Ljubljana

ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 17. 8.
2001, je bil pomotoma pod rubriko
ZJN-15.S na strani 5112, objavljen nate-
čaj za idejno rešitev prostorske ureditve
in novogradnje Mestne občine Koper
(Ob-53746). Natečaj sodi v rubriko ZJN-18.

Uredništvo

Javni razpisi

Ob-54110
Obvestilo

o razpisu za izbiro izvajalca storitev
Približevanje Evropski Uniji (Podravje,

Koroška, Gorenjska, Savinjska)
Republika Slovenija

1. Sklic na objavo: EUROPEAID/
112250/D/SV/SI.

2. Postopek: mednarodni omejeni posto-
pek.

3. Program: čezmejno sodelovanje 2000,
Program med Avstrijo in Slovenijo.

4. Financiranje: SI0009.02.03.
5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za go-

spodarstvo Republike Slovenije.
Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična pomoč.
7. Opis pogodbe: tehnična pomoč pri

obnovi podjetij, prilagojena enotnim tržnim
pravilom in povečanju internacionalizacije po-
slov v obmejnih regijah. Glavne aktivnosti: izo-
braziti poslovne svetovalce za poslovno ob-
davčenje, nameščanje modernih tržnih me-
tod, izdelava analiz poslovnega obdavčenja
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in priprava priročnika za mala in srednje veli-
ka podjetja; analize potencialnih poslovnih
partnerjev in organizacija čezmejnih srečanj.

8. Število in imena sklopov: delitev na lote
ni predvidena.

9. Maksimalni razpoložljivi znesek: EUR
330.000.

10. Možnost dodatnih storitev
Pogoji za prijavo
11. Ustreznost ponudnikov: razpis je pod

enakimi pogoji odprt za vse pravne in fizične
osebe držav članic ter držav in območij regij,
ki so vključene in/ali pooblaščene za sodelo-
vanje na podlagi Regulative ali drugih speci-
fičnih instrumentov, ki se nanašajo na pro-
gram, v okviru katerega se ta pogodba finan-
cira (glej tudi točko 28).

12. Prijava: prijavijo se lahko vse fizične in
pravne osebe (enako kot pod točko 11) ali
skupine (konzorciji) fizičnih in pravnih oseb.

Konzorcij je lahko stalna, že formalno usta-
novljena skupina ali pa skupina, ki je bila ne-
formalno ustanovljena samo za namen tega
javnega razpisa. Vsi člani konzorcija (vodje in
vsi ostali partnerji) so solidarno odgovorni na-
ročniku – podpisniku pogodbe.

Prijava neustrezne fizične ali pravne ose-
be (kot v točki 11 zgoraj) bo zavržena. Četu-
di je neustrezna fizična ali pravna oseba le
del konzorcija, se zavrže celotno vlogo kon-
zorcija.

13. Število prijav: kandidati (vključno po-
djetja znotraj ene pravne skupine, ostali člani
istega konzorcija in pod-izvajalci) se lahko na
razpis prijavijo samo z eno vlogo, ne glede na
obliko prijave (kot individualni kandidat oziro-
ma kot vodja ali partner v konzorciju). V pri-
meru, da fizična ali pravna oseba vloži več kot
eno vlogo (samostojno ali kot del skupne pri-
jave), bodo vse vloge izločene.

14. Prepoved združitve ponudnikov vklju-
čenih v ožji izbor (“Short listed“): katerakoli
ponudba, ki jo bo poslal ponudnik, ki ni prišel
v ožji izbor, bo izločena iz nadaljnjega po-
stopka izbire ponudnika. Ponudniki, ki so pri-
šli v ožji izbor za namen te pogodbe, se ne
smejo medsebojno združevati ali izbrati za
svoje podizvajalce druga podjetja, ki so že
vključena v ožji izbor.

15. Razlogi za izločitev: kandidati morajo
svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v no-
beno od kategorij, ki so navedene pod točko
2.3 v “Manual of Instructions for External re-
lations contracts“ (dostopno na internetnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/euro-
peaid/index_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci: pogodbe s
podizvajalci bodo dovoljene. Največji podiz-
vajalčev delež pogodbene vrednosti bo lah-
ko 30%.

17. Število kandidatov vključenih v ožji iz-
bor: na podlagi prejetih vlog bodo najmanj 4
oziroma največ 8 kandidatov povabljenih k
predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.

Predvideni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, vključenim v ožji izbor: 1. oktober 2001.
19. Predvideni datum podpisa pogodbe:

25. januar 2002.
20. Čas trajanja pogodbe in možnost po-

daljšanja: 16 mesecev. Možno podaljšanje
pogodbe do 3 mesecev, vendar ne dlje od
15. oktobra 2003.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor:
1) Ekonomski in finančni položaj kandida-

tov / temelji na točki 3 obrazca za prijavo/:
(a) Skupni letni promet kandidata mora

presegati dvakratni maksimum proračuna po-
godbe.

2) Strokovna usposobljenost kandidatov
(temelji na točkah 4 in 5 obrazca za prijavo):

(a) Vsaj 10% vseh stalno zaposlenih pri
kandidatu(-ih) trenutno dela na področju, po-
vezanim s to pogodbo.

3) Tehnične sposobnosti kandidatov (te-
melji na točkah 5 in 6 obrazca za prijavo):

(a) Kandidat je v zadnjih dveh letih delal na
vsaj enem večjem projektu na področju, po-
vezanim s to pogodbo.

(b) Izkušnje na podobnih nalogah v drugih
državah EU in srednjeevropskih državah kan-
didatkah.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca stori-
tev: kriteriji za končni izbor izvajalca storitev
bodo natančno opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji, ki bo priložena vabilu k prijavi za
ponudbo in bo poslana kandidatom, uvršče-
nim v ožji izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 24. septembra

2001 ob 16. uri po srednjeevropskem času.
Vse kasneje prispele prijave bodo izločene.
24. Oblika prijave in zahtevani podatki:

prijave morajo biti predložene v standardni
obliki kot je navedeno v DIS priročniku, (do-
stopno na internetnem naslovu: http://euro-
pa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).

Oblika prijave in navodila za izpolnjevanje
prijave morajo biti natančno upoštevana.

Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v skla-
du s temi navodili, bodo izključene iz nadalj-
njega postopka.

Vse dodatna dokumentacija (brošure, pi-
sma, itd.) poslana v prijavi, ne bodo upošte-
vana.

25. Način predložitve prijav: vse prijave
morajo biti izrecno dostavljene podpisniku po-
godbe:

– z običajno pošto na naslov: Republika
Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor, Slovenija;

– ali z osebno izročitvijo (vključno po kurir-
ju) neposredno podpisniku pogodbe s po-
vratnico na naslov: Republika Slovenije, Mini-
strstvo za gospodarstvo, Trubarjeva 11, 2000
Maribor, Slovenija.

Naslov pogodbe in Sklic objave (glej pod
točko 1) morata biti vidno označeni na ovojni-
ci, ki vsebuje prijavo. Oba podatka morata biti
omenjena tudi pri vsakem nadalnjem dopiso-
vanju s podpisnikom pogodbe.

Prijave, posredovane na kakršenkoli dru-
gačen način ne bodo upoštevane.

26. Dodatne informacije:
27. Datum objave obvestila o razpisu: 16.

februar 2001.
28. Pravna podlaga: Phare: Okvirni spo-

razum na temelju Regulative evropskega sve-
ta št. 3906/89, dopolnjen z Regulativo
2334/92. Finančnega Memoranduma
SI0009

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 604-01-2/2001 Ob-53950
Na podlagi Odredbe o postopnem uvaja-

nju programa 9-letne osnovne šole (Ur. l. RS,
št. 22/98, 77/00 in 62/01) Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport objavlja

javni razpis
za vključitev osnovnih šol Republike

Slovenije v postopno uvajanje programa
devetletne osnovne šole v šolskem letu

2002/2003
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je

zbiranje prijav osnovnih šol za vključitev šole v
postopno uvajanje programa devetletne
osnovne šole v šolskem letu 2002/2003 v
skladu z Odredbo o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o postopnem uvajanju progra-
ma 9-letne osnovne šole (v nadaljnjem bese-
dilu: odredba).

2. Splošni pogoji: v šolskem letu
2002/2003 začnejo izvajati program 1. raz-
reda devetletne osnovne šole za šestletne
učence in program 7. razreda devetletne
osnovne šole za učence 6. razreda osem-
letne osnovne šole, vse tiste osnovne šole,
ki izpolnjujejo pogoje v skladu z odredbo in
imajo dovoljenje ministrice za šolstvo, zna-
nost in šport.

Osnovne šole lahko začnejo z izvajanjem
programa devetletne osnovne šole samo za
1. razred ali samo za 7. razred. Hkratna uved-
ba programov v obeh razredih ni obvezna.

3. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
3.1. kadrovske pogoje na podlagi 5. čle-

na odredbe,
3.2. prostorske pogoje na podlagi 6. čle-

na odredbe,
3.3. šolski okoliš mora biti določen na

podlagi 7. člena odredbe.
4. Prijava na razpis: osnovne šole se na

razpis prijavijo na posebnem obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijavi je potrebno priložiti preostale obraz-
ce z zahtevanimi podatki o izpolnjevanju po-
gojev.

5. Rok za prijavo: osnovne šole se prijavi-
jo na razpis najkasneje v roku 40 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
z oznako: “Razpis – devetletna OŠ, šolsko
leto 2002/2003”.

6. Razpisna dokumentacija: osnovne šo-
le dobijo razpisno dokumentacijo, ki vsebu-
je vse potrebne obrazce in priloge, po objavi
razpisa, vsak delovni dan med 9. in 15. uro,
v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Sektor za osnovno šolstvo, Županči-
čeva 6, Ljubljana, II. nadstropje – soba 211,
lahko pa jo naročijo po telefonu
01/478-56-04.

7. Komisija: postopek javnega razpisa in
pripravo izbora osnovnih šol, ki se vključijo v
uvajanje programa devetletne osnovne šole v
šolskem letu 2002/2003, vodi komisija, ki jo
imenuje ministrica za šolstvo, znanost in
šport.

8. Kriteriji za izbiro šol: komisija izmed
prijavljenih šol izbere tiste, ki izpolnjujejo po-
goje, navedene v točki 3.1, 3.2. in 3.3.

Izbor šol potrdi ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport.

9. Izbor osnovnih šol: ministrstvo najka-
sneje do 15. novembra 2001 pisno obvesti
prijavljene šole o izboru za vključitev v posto-
pno uvajanje programa devetletne osnovne
šole v šolskem letu 2002/2003.

Izbrane osnovne šole najkasneje do 31.
marca 2002 ministrstvu pošljejo še vlogo za
pridobitev dovoljenja za postopno uvajanje
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programa devetletne osnovne šole v šol-
skem letu 2002/2003. Dokumentacijo za
vlogo bodo šole prejele skupaj z obvestilom
o izboru šol.

Dovoljenje za izvajanje programa devetlet-
ne osnovne šole, ki ga šolam izda ministrica
za šolstvo, znanost in šport, šole prejmejo
najkasneje do 30. aprila 2002.

10. Financiranje: osnovnim šolam, ki se
na podlagi tega razpisa vključijo v postopno
uvajanje programa devetletne osnovne šole v
šolskem letu 2002/2003, ministrstvo zago-
tovi sredstva za:

– vrednotenje dodatnega dela strokovnih
delavcev, ki izvajajo program devetletne
osnovne šole,

– dodatno izobraževanje strokovnih delav-
cev in

– dodatne materialne stroške za izvedbo
programa.

11. Dodatne informacije: informacije v zve-
zi z javnim razpisom lahko šole dobijo na tele-
fonskih številkah 01/478-56-04, 478-53-07,
478-56-74, 478-53-78, 478-57-57, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Sektor za
osnovno šolstvo, Župančičeva 6, Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 321-01-35/01 Ob-54067
Na podlagi 1. člena Pravilnika o tehničnih

in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati organizacije za kontrolo ekoloških
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS,
št. 56/2001) Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano objavlja naslednji

javni razpis
za imenovanje organizacij za kontrolo

ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma
živil

A) Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je imenovanje in sklenitev po-
godbe z eno ali več organizacijami za kontro-
lo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
na podlagi izbire ponudb.

B) Upravičenci: prijavijo se lahko pravne
ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, nave-
dene v 3. členu Pravilnika o tehničnih in orga-
nizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 65/01).

Upravičenci morajo imeti izdelan poslov-
nik kakovosti oziroma njegov osnutek, ki mo-
ra vsebovati opis:

1. formalnega pravnega statusa pravne ali
fizične osebe in dejavnosti, za katere je re-
gistrirana, pri čemer mora biti registrirana za
tehnično preizkušanje in analiziranje;

2. organizacijske in upravne strukture, in
sicer po:

a) hierarhiji pooblastil od vodilnega delav-
ca do ostalih zaposlenih,

b) pravilih postopkov izvajanja rednih in
izrednih kontrol,

c) izdajanju poročil po opravljenih kontro-
lah in načinu evidentiranja in shranjevanja ter
posredovanja teh poročil pristojnim inšpek-
torjem, Uradu za priznavanje označb kmetij-
skih pridelkov oziroma živil ter Agenciji Repu-
blike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja,

d) postopkih izdaj dovoljenj in certifikatov,
e) postopkih razveljavitve ali odvzemov do-

voljenj in certifikatov,

f) postopkih za reševanje morebitnih spo-
rov oziroma pritožb fizičnih ali pravnih oseb,
nad katerimi izvaja kontrolo,

g) postopkih evidentiranja vseh kršitev in
obveščanja o teh pristojne organe,

h) postopkih hranjenja in arhiviranja vse
dokumentacije,

i) imeti mora notranji pravilnik, ki zagotav-
lja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s
predpisi o varovanju osebnih podatkov;

3. števila zaposlenih, njihove izobrazbe in
dosedanjih delovnih izkušenj, pri čemer mora
imeti v delovnem ali v pogodbenem razmerju
najmanj eno osebo, ki ima univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo kmetijske, veteri-
narske ali živilske smeri in najmanj pet let
delovnih izkušenj v kmetijski, veterinarski ali
živilski stroki in mora skrbeti za stalno strokov-
no izobraževanje zaposlenih;

4. tehnične usposobljenosti za opravlja-
nje kontrole, ki zajema:

a) ustrezne prostore za nemoteno oprav-
ljanje dejavnosti,

b) ustrezno računalniško opremo, ki bo
omogočala varno izmenjavo informacij pristoj-
nimi organi Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, kar pomeni - z možnostjo
vstopa v HKOM - hrbtenico komunikacijske-
ga omrežja državne uprave;

c) tehnično opremo za jemanje vzorcev
tal (zemlje) in vzorcev rastlin oziroma rastlin-
skih organov (za ugotavljanje presežkov hra-
nil in morebitnih ostankov fitofarmacevtskih
sredstev),

d) če upravičenec nima lastnega labora-
torija za opravljanje analiz, mora imeti skle-
njeno pogodbeno razmerje z laboratorijem,
ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi o
tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil.

Kolikor upravičenci ob prijavi ne izpolnju-
jejo pogoja, ki je naveden v točki 1, 3. člena
zgoraj navedenega pravilnika, morajo ta po-
goj izpolniti najkasneje do 31. 12. 2002.

C) Dokazila in drugi pogoji ob prijavi:
Pravna ali fizična oseba mora priložiti:
a) dokazilo o registraciji dejavnosti, kjer

mora priložiti registrski list za tehnično preiz-
kušanje in analiziranje in kopijo izpiska iz so-
dnega registra, ki je star največ 2 meseca,

b) tuje pravne ali fizične osebe, ki še niso
vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji
morajo priložiti dokazilo, da so v postopku
registracije,

c) dokazilo o lastništvu ali najemu poslov-
nih prostorov,

č) dokazilo o razpolaganju z računalniško
opremo, ki je navedena v točki B, 4. b), oziro-
ma pisno izjavo, da si jo bo v primeru izbire na
tem javnem razpisu zagotovila najpozneje 30
dni po imenovanju,

d) popisni list ali inventar tehnične opreme
za izvajanje kontrole v skladu s Pravilnikom o
ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pri-
delkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 31/01),

e) druge akte poslovanja organizacije: akt
o ustanovitvi, statut, bilanca stanja in bilanca
uspeha za preteklo leto, letno poročilo o po-
slovanju za preteklo leto,

f) poslovnik kakovosti oziroma osnutek po-
slovnika,

g) notranjo natančno opredeljeno struktu-
ro delovnih mest, to je število zaposlenih kon-

trolorjev na terenu in drugih odgovornih oseb
za izvajanje kontrole,

h) potrdilo oziroma diplomo za kontrolorje
oziroma za izvajanje kontrole,

i) spričevala oziroma diplome za druge od-
govorne osebe za izvajanje kontrole,

j) druga morebitna dokazila o izkušnjah
in poznavanju tehnologij in tehnik pridelave
ali prireje in predelave v kmetijski ali živilski
stroki,

k) kopijo pogodbe s pridelovalci oziroma
predelovalci oziroma osnutek take pogodbe,

l) letni načrt kontrole oziroma letni pro-
gram izvajanja bodoče kontrole v skladu s
pravilnikom,

m) poročilo oziroma vsebino osnutka po-
ročila o opravljeni kontroli,

n) certifikat oziroma osnutek certifikata za
ekološke pridelke oziroma živila,

o) v primeru, da nima lastnega laboratori-
ja, dokazilo o pogodbenem razmerju z labo-
ratorijem, ki izpolnjuje pogoje, določene s
predpisi o tehničnih in organizacijskih pogo-
jih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni labora-
toriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pri-
delkov oziroma živi, oziroma izjavo, s katero
se zavezuje, da bo v primeru izbire na tem
javnem razpisu sklenila pogodbeno razmerje
najpozneje v roku 30 dni po imenovanju.

Ob izbiri se poleg navedenih dokazil pri
izbiri ponudb preverja zlasti naslednje po-
goje:

1. ustrezna organiziranost ali organogram
s preglednostjo (transparentnostjo) strukture
in načina izvajanja kontrole, izdajanja dovo-
ljenj in potrdil oziroma certifikatov (shema hie-
rarhičnosti s pooblastili v sami organizaciji);

2. usposobljenost kontrolorjev (izobrazba,
opravljen tečaj za izvajanje kontrole, delovne
izkušnje itn.);

3. strokovna usposobljenost drugih odgo-
vornih oseb v organizaciji kot so: izobrazba,
izkušenost pri organiziranju in vodenju nadzo-
ra nad izvajanjem kontrol, podelitve dovoljenj
in certifikatov;

4. letni načrt kontrole, natančnost izvaja-
nja kontrole oziroma postopek posamezne
kontrole, število opravljenih nenapovedanih
kontrol, zagotavljanje sledljivosti postopka od
prijave do izdaje certifikata in možnost nave-
zave na uradne registre.

Ponudba se izloči, če niso izpolnjeni po-
goji iz 1., 2., 3. in 4. točke iz točke C.

D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumenta-

cijo iz točke C je potrebno priporočeno po-
slati ali osebno vložiti na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunaj-
ska 56-58, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vse pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z besedami: “Za javni razpis –
Organizacije za kontrolo – Ne odpiraj!“.

E) Izbiranje ponudb
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano (v nadaljnjem besedilu: minister) z
odločbo imenuje strokovno komisijo za pre-
gled, ocenitev in izbiro vlog prispelih na javni
razpis. Minister z odločbo imenuje eno ali
več organizacij za kontrolo ekoloških kmetij-
skih pridelkov oziroma živil, ki se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

F) Imenovanje in sklenitev pogodbenega
razmerja
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Takoj po objavi odločbe o imenovanju ene
ali več organizacij za kontrolo v Uradnem listu
Republike Slovenije, minister z imenovanimi
sklene pogodbo, v kateri se podrobneje opre-
deli medsebojno pogodbeno razmerje.

Kolikor je, v skladu z navedenim Pravilni-
kom o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati organizacije za kontro-
lo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Ur. l. RS, št. 65/01), izbrana organizacija za
kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil, ki bo pogoj naveden v točki 1, 3. čle-
na izpolnjevala do 31. 12. 2002, se jo lahko
imenuje le za določen čas do pridobitve
ustreznih dokazil oziroma najdlje do 31. 12.
2002.

G) Informacije
Vse potrebne informacije v zvezi z javnim

razpisom se lahko dobijo v Sektorju za sona-
ravno kmetijstvo, tel. št. 01 4789-051 (K.
Vrečko), vsak ponedeljek, sredo in petek v
dopoldanskem času od 9. do 12. ure in vsa-
ko sredo v popoldanskem času od 14. do
16. ure.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ob-54080
Na podlagi 11. člena zakona o uporabi

sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96 in
67/01; v nadaljevanju: zakon) in sklepa Vla-
de RS z dne 12. 7. 2001 o poslovnem in
finančnem načrtu Javnega sklada v letu 2001
objavlja Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Javni
sklad)

javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih za

financiranje infrastrukturnih projektov
ter projektov iz regionalnih razvojnih

programov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugo-

dnih posojil občinam.
2. Predmet razpisa so projekti infrastruk-

ture na področjih
a) vodooskrbe:
– vodovodni sistem za eno ali več naselij

ali skupin posameznih porabnikov (vključuje
zajetje, cevovod do hišnega priključka in po-
trebno čiščenje),

– individualna oskrba posameznega pora-
bnika z vodo iz lastnega vodnega vira (vklju-
čuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in
potrebno čiščenje),

b) lokalnega cestnega omrežja:
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih

cest ali rekonstrukcije tistih prometnic, ki jih
je po rekonstrukciji možno uvrstiti med lokal-
ne ceste (Uredba o kategorizaciji državnih
cest – Ur. l. RS, št. 33/98, 48/99, 102/99,
69/00, 79/00 in 97/00),

c) kanalizacijskega omrežja:
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to po-

trebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma dru-
gih ekoloških zahtev,

d) podjetniške infrastrukture, ki podpira
izgradnjo in nastajanje novih industrijskih in
obrtnih con.

3) Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je do 500 mio

SIT ugodnih posojil, kar je določeno s poslov-

nim in finančnim načrtom javnega sklada za
leto 2001.

II. Pogoji za dodelitev in nameni dodelje-
vanja sredstev

1. Namen
Podpore so prednostno namenjene finan-

ciranju naložb, ki se izvajajo na območjih s
posebnimi razvojnimi problemi (Uredba o vre-
dnosti meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi – Ur. l. RS, št. 59/00).
Izgradnja lokalne oziroma regionalne infrastruk-
ture mora omogočiti pospešen razvoj podro-
čja in zmanjševanje zaostajanja pri osnovnih
kazalcih razvitosti. Z investicijo v podjetniško
infrastrukturo se mora izboljšati konkurenčnost,
tehnološka prenova in specializacija ter prila-
goditve tržnemu poslovanju. Podjetniške in
obrtne cone so predvsem v neindustrijskih oko-
ljih temeljni vzvod za gospodarski razvoj.

2. Upravičenci
Pravico kandidiranja na razpisu imajo ob-

čine.
3. Pogoji
Projekt bo s strani Javnega sklada sofi-

nanciran v višini do največ 50% predračun-
ske vrednosti. Posojilni pogoji: doba vračanja
do 8 let, obrestna mera TOM + 2,5% in eno-
letni moratorij na odplačevanje posojila.

III. Splošni pogoji
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo za

sredstva na originalnem obrazcu Javnega skla-
da vrste B/6. Vlogi morajo biti priložene prilo-
ge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad od
upravičenca in so navedene v poglavju V. tega
razpisa in na posameznem obrazcu za prijavo.

2. Upravičenec mora k vlogi priložiti inve-
sticijski program izdelan v skladu z uredbo o
enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja (Ur. l.
RS, št. 82/98, 86/98 in 43/99).

3. Upravičenec, ki se poteguje za podpo-
ro iz tega razpisa mora predložiti projekt, ka-
terega investicijska vrednost je minimalno
6,000.000 SIT.

4. Upravičenci, ki so se prijavili na razpisa
Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje
projektov regionalne infrastrukture (Ur. l. RS,
št. 32-33/01) in sofinanciranje projektov spod-
bujanja razvoja demografsko ogroženih obmo-
čjih (Ur. l. RS, št. 30-31/01) in niso uspeli na
razpisu ali pa so dodeljena sredstva nižja od
zaprošenih, se lahko prijavijo še na ta razpis. K
vlogi, ki jo upravičenec prijavi, se bo razpisna
dokumentacija prenesla iz prijav na navedenih
razpisih, če upravičenec navede številko prija-
ve ter dokumente, ki se prenašajo.

IV. Finančni pogoji
1. Doba odplačevanja posojila ne more

biti daljša od ekonomske dobe projekta.
2. Posojila upravičenec praviloma zavaru-

je z garancijsko izjavo občine ali z drugim,
temu instrumentu enakovrednim jamstvom.

3. Črpanje posojila Javnega sklada je do-
kumentarno, z možnostjo refundacije raču-
nov za dela, izvršena v letu 2001 iz lastnih
virov, vendar največ v višini 30% dodeljenega
posojila. Če je predložena gradbena situaci-
ja, mora biti priloženo tudi dokazilo o plačilu.
Za nadzorni organ, ki je situacijo potrdil, pa
mora biti priloženo tudi dokazilo o njegovi
strokovni usposobljenosti.

4. Posojila ni mogoče najeti za refinan-
ciranje obstoječih kreditov pri poslovnih
bankah.

V. Vsebina vloge

1. Originalni obrazec vloge B/6. Podatke,
ki se nanašajo na projekt, je potrebno vpisati
na obrazec, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije. Iz finančne konstrukcije s časovno
dinamiko koriščenja sredstev mora biti razvi-
dna celotna vrednost naložbe ter obseg inve-
sticije, ki je predviden za posamezno leto.

2. Investicijski program z opredeljenim ob-
segom del po posameznih letih oziroma dru-
go investicijsko dokumentacijo v skladu z ve-
ljavnimi predpisi (Uredba o metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investi-
cijskega značaja, Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98
in 43/99).

3. Poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno izgradnjo.

4. Dokumentirano izjavo investitorja o za-
gotovitvi ostalih sredstev.

5. Gradbeno dovoljenje ali odločba o pri-
glasitvi del (v skladu z Zakonom o graditvi
objektov, Ur. l. RS, št. 34/84, 29/86,
59/96, 45/99, 42/00 in 52/00).

6. Račun z dokazilom o plačilu ali potrjena
situacija s strani nadzornega organa z dokazi-
lom o strokovni usposobljenosti ali notarsko
overjena pogodba o nakupu objektov, izvajal-
ska pogodba s predračunom, pogodba o na-
kupu opreme oziroma nepremičnine. Pri pri-
javi se lahko predloži predračune in predpo-
godbe. Pri črpanju pa se mora predložiti ra-
čune in pogodbe.

7. Zemjiškoknjižni(e) izpisek(ke) (ki ni sta-
rejši od 1 meseca) in posestni(e) list(e) star(e)
največ 1 mesec ter v primeru graditve drugo
ustrezno dokazilo o pravici gradnje na določe-
ni nepremičnini (na zemljišču, če gre za novo
ali nadomestno gradnjo) in na objektu, če gre
za rekonstrukcijo oziroma obnovo objekta, ki
je sposobno za vpis v zemljiško knjigo (kupo-
prodajna pogodba, overjena v skladu z zako-
nom, pogodba o prodaji nezazidanega stav-
bnega zemljišča sklenjena v obliki notarskega
zapisa in podobno). V primeru, da upraviče-
nec ni lastnik, pa mora poleg enega od našte-
tih dokumentov priložiti najmanj desetletno za-
kupno pogodbo za zemljišče oziroma objekte.

8. Lokacijo naložbe z navedbo poteka in-
frastrukturnega objekta, če gre za infrastruk-
turni objekt kot cesta, vodovod, kanalizacija.

9. Izjava investitorja o že prejetih podpo-
rah za isti projekt – če je podpora prejeta.

VI. Merila za izbiro
Merila za izbiro:
– intenzivnost problemov v regiji in na ob-

močju s posebnimi razvojnimi problemi,
– kakovost prijavljenega projekta,
– faza izgradnje projekta (začetek inve-

sticije, investicija v teku, investicija v zaključ-
ni fazi),

– izvedljivost projekta,
– prispevek projekta k doseganju ciljev re-

gionalne politike in drugih nacionalnih ciljev.
Uporaba meril:
– intenzivnost problemov v regiji in na ob-

močju s posebnimi razvojnimi problemi pred-
stavlja 45% vrednosti ocene;

– kakovost prijavljenega projekta predstav-
lja 15% vrednosti ocene, ocenjena bo na pod-
lagi strokovnega mnenja komisije;

– faza izgradnje projekta (začetek investi-
cije, investicija v teku, investicija v zaključni
fazi) predstavlja 10% vrednosti ocene; pred-
nost bodo imele investicije v zaključni fazi;

– izvedljivost projekta predstavlja 15% vre-
dnosti ocene, ocenjena bo na podlagi pred-
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ložene strukture finančnih virov za prijavljeni
projekt; prednost bodo imele investicije, ki
imajo v strukturi finančnih virov več lastnih
sredstev in lastne soudeležbe krajanov;

– prispevek projekta k doseganju nacio-
nalnih ciljev predstavlja 15% vrednosti ocene.

Vsa merila bodo točkovana od 1 do 10 in
ponderirana z vrednostjo posameznega meri-
la. Izbrani bodo projekti, ki bodo zbrali večje
število točk.

VII. Rok in način prijave
1. Rok za vložitev prijav je en mesec od

objave tega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Škrab-
čev trg 9a, 1310 Ribnica.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji
mora biti dostavljena na zgornji naslov v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – razpis – pro-
jekti infrastrukture“. Na ovitku mora biti jasno
naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge mo-
rajo biti napisane v slovenskem jeziku, finan-
čni zahtevek prikazan v slovenski valuti (SIT).

2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na se-

dežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega pode-
želja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od ob-
jave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do
12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Javnega sklada:
http://www.rdf-sklad.si., kontaktni osebi jav-
nega sklada: Franc Florjančič, tel.
01/836-19-53, Irena Marn, tel.
01/836-19-53.

3. Stroški zavarovanja posojila, manipula-
tivni stroški sklepanja pogodbe in vodenja po-
sojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Javnim skla-
dom RS za regionalni razvoj.

4. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stro-
ške preverja dokumentacijo oziroma naroči
strokovno mnenje o projektu.

VIII. Obravnava vlog
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopol-

ne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem
roku. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od
dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo
kot nepopolne zavržene.

2. Vloge, ki bodo prispele prepozno in
vloge, ki ne bodo vsebovale originalnega
obrazca in investicijskega programa, bodo za-
vržene. Zavržejo se tudi vse vloge vlagateljev,
katerih zahtevki bodo vloženi v nepravilno oz-
načenih kuvertah.

3. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.

4. V primeru, da je vlog za dodelitev sred-
stev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sred-
stev več, kot je na razpolago sredstev, ima
komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog
pravico zmanjšati delež posojila v finančni
konstrukciji.

Komisija v primeru iz prejšnjega odstavka:
– višino odobrenih sredstev omeji vsem

upravičencem enako ali
– sredstva odobri upravičencem iz višjega

prioritetnega razreda v višini upravičeno za-
prošenega zneska ali omejenega upravičeno
zaprošenega posojila ali

– sredstva odobri vsem upravičencem,
vendar v različni omejeni višini upravičeno za-
prošenega zneska glede na uvrstitev upravi-
čenca v prioritetni razred.

5. Predlog za odločanje bo pripravila stro-
kovna komisija, ki jo bo imenoval predsednik
uprave Javnega sklada. O dodelitvi sredstev
bo odločala uprava Javnega sklada, v roku
60 dni po izteku roka.

Vlagatelji, katerim sredstva ne bodo dode-
ljena bodo o tem pisno obveščeni z odločba-
mi v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.
Zoper to odločbo se lahko vloži pritožba na
Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni od
dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno
vložene pritožbe se zavržejo. O rezultatih pri-
tožb odloči minister za gospodarstvo z odloč-
bo. Postopek izbire javnega sklada bo pote-
kal skladno s splošnimi pogoji poslovanja Jav-
nega sklada RS za regionalni razvoj.

Hkrati z izdano pisno odločbo o pozitivni
rešitvi uprava javnega sklada izda tudi sklep o
načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spod-
budah, ki vsebuje:

– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev po-

godbe,
– višina stroškov sklepanja pogodbe.
Pozitivna odločba prosilca, ki ne izpolni

pogojev iz sklepa iz prejšnjega odstavka, se
zavrže.

6. Javni sklad bo spremljal namensko po-
rabo sredstev pri upravičencu. Če bo ugoto-
vil, da sredstva niso bila uporabljena za na-
men, za katerega so bila dodeljena ali da so
bila sredstva odobrena na podlagi neresnič-
nih podatkov, imata pravico takoj zahtevati od
upravičenca vračilo sredstev v enkratnem zne-
sku. Upravičenec bo moral vrniti sredstva s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdob-
je od dneva nakazila do dneva vračila po za-
konu o predpisani meri zamudnih obresti in
temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, št. 45/95)
ter po odredbi o načinu obračunavanja zamu-
dnih obresti (Ur. l. RS, št. 14/92).

Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega

podeželja

Ob-54093
Na podlagi Poslovnega načrta Garancij-

skega sklada za Pomurje in razpoložljivih sred-
stev namenjenih pospeševanju razvoja male-
ga gospodarstva v Občini Gornja Radgona,
objavlja RRA Mura d.o.o. Murska Sobota, Ga-
rancijski sklad za Pomurje, v sodelovanju z
občino Gornja Radgona in Pomursko banko
d.d., Murska Sobota, bančna skupina, Mur-
ska Sobota

razpis
za pospeševanje malega gospodarstva v

Občini Gornja Radgona za leto 2001
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je kreditiranje pospeševa-

nja razvoja malega gospodarstva v Občini Gor-
nja Radgona v skupni višini 38,000.000 SIT za
kreditiranje investicijskih projektov. Za kredite
bo RRA Mura Garancijski sklad za Pomurje
dodeljeval garancije v višini 50–70%, vendar
garancija ne more presegati 5,000.000 SIT.

2. Splošni pogoji
Sredstva lahko pridobijo prosilci, ki zapo-

slujejo do največ 50 ljudi in imajo kraj investi-
cije na območju Gornje Radgone.

Sredstva se dodeljujejo za realizacijo no-
vih projektov ali za projekte, s katerimi se širi
obstoječa dejavnost.

Pospeševanje je namenjeno:
1. samostojnim podjetnikom,
2. družbam,
3. bodočim samostojnim podjetnikom,

družbam in zadrugam s področja gospodar-
stva,

4. drugim pravnim osebam s področja ma-
lega gospodarstva.

Sredstva se prednostno dodelijo prosilcu:
1. katerega izvedba projekta pomembne-

je vpliva na razvoj občine,
2. zagotavlja trajna in kvalitetna delovna

mesta,
3. zaposluje nezaposlene z območja ob-

čine,
4. ki bo izpolnil pogoje institucije.
3. Pogoji za dodelitev kreditov
3.1. Krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v viši-

ni od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,

– obrestna mera za kredite znaša TOM +
3%,

– doba vračanja kredita je do največ 4 let,
največ eno leto moratorija na odplačilo glav-
nice.

3.2 Garancije
– prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z

vlogo za kredit,
– garancija ne more presegati zneska

5,000.000 SIT, oziroma 50–70% poroštva
odobrenega kredita,

– prosilec zavaruje prejeto garancijo z
RRA Mura GS za Pomurje s poroki na podlagi
notarskega sporazuma.

4. Dokumentacija
Vsebina vloge za dodelitev kredita in ga-

rancije je razvidna iz obrazca Investicijski kre-
diti – Garancije – vloga, ki ga prosilci dobijo
na naslednjih mestih:

– Občina Gornja Radgona, ga. Brumen,
tel. 02/561-16-71,

– podjetje SUN d.o.o. Gornja Radgona,
tel. 02/564-84-51,

– RRA Mura d.o.o. M. Sobota, tel.
02/536-14-67.

Obvezne priloge so: poslovni načrt za
projekt nad 5,000.000 SIT; sklep o vpisu
družbe v sodni register; obvestilo zavoda za
statistiko; karton podpisnikov, potrdilo o
vpisu v register pri DURS, potrdilo o pre-
moženjskem stanju; davčno napoved za
zadnji dve leti s prilogami ali bilanco stanja in
bilanco uspeha za gospodarske družbe;
potrdilo o plačanih davkih; zemljiškoknjižni
izpisek.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se oddajo pri Oddelku za gospo-
darstvo in družbene dejavnosti Občine Gor-
nja Radgona.

5. Rok za prijavo
Rok za prijavo je do konca septembra

2001 oziroma do porabe sredstev.
6. Obdelava vlog
Nepopolnih vlog komisija ne bo obravna-

vala.
O odločitvi bodo prosilci obveščeni v 45

dneh od obravnave na komisiji.
Sklep o odobritvi ali zavrnitvi je dokončen.

Regionalna razvojna agencija
Mura d.o.o., Murska Sobota

Garancijski sklad za Pomurje
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Javne dražbe

Ob-53997
Na podlagi Zakona o izvrševanju prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur.
l. RS, št. 32/01), Uredbe o odprodaji, od-

daji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin
v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
52/98 in 61/99) v zvezi z drugim odstav-
kom 50. člena Uredbe o postopkih prodaje
in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01) in skle-
pa Vlade Republike Slovenije, št.
460-13/2001-2 z dne 28. 6. 2001 razpi-
suje Agencija Republike Slovenije za plačil-

ni promet, Ljubljana, Tržaška 16, v imenu
Republike Slovenije in za svoj račun

javno dražbo
za prodajo počitniških objektov
Agencije Republike Slovenije za

plačilni promet s pripadajočo opremo
1. Predmet prodaje so počitniški objekti

s pripadajočo opremo:

Lokacija, naslov Opis, velikost Izhodiščna cena Izhodiščna cena
za objekt v SIT za opremo v SIT

1. Dajla, Stanzia Bružada počitniška hiša A 33, 11,693.000 136.000
66,57 m2

2. Dajla, Stanzia Bružada počitniška hiša B 4, 9,537.000 159.000
42,19 m2

3. Dajla, Stanzia Bružada počitniška hiša B 10, 9,207.000 149.000
42,19 m2

4. Umag, Špina počitniška hiša 67/A, 5,918.000 78.000
30,70 m2

5. Umag, Špina počitniška hiša 67/B, 5,918.000 62.000
30,70 m2

6. Umag, Pelegrin počitniška hiša C 3, 6,237.000 166.000
45,19 m2

7. Umag, Pelegrin počitniška hiša C 5, 6,237.000 122.000
45,19 m2

8. Cres, Miholaščica, Zaglav, enosobno stanovanje, 5,918.000 155.000
objekt D 1.4 2/P 33,09 m2

9. Pakoštani, Biograd na stanovanjska hiša, 16,412.000 405.000
moru, Pakoštani 88 154,48 m2

10. Cres, Miholaščica, Zaglav, garsonjera, 6,985.000 196.000
B 1.3 7/1 44,80 m2

11. Červar, Porat 4, dvosobno stanovanje 4,770.000 119.000
objekt št. 48 št. 51240, 28,26 m2

12. Cres, Miholaščica, Zaglav, dvosobno stanovanje, 6,930.000 146.000
B 1.1/I 44,72 m2

13. Kope, Jagoda 3 garsonjera, Tip 4, 4,235.000 421.000
24,94 m2

14. Bohinjska Bistrica, garsonjera št. 204 8,570.000 610.000
Zoisov grad, Grajska ul. 14 in 3 ležišča št. 205

(skupna ležišča),
49,49 m2

Počitniški objekti niso vpisani v zemljiško
knjigo na ime prodajalca, lastništvo se izka-
zuje s pogodbami. V izhodiščnih cenah ob-
jektov in opreme pripadajoči davki niso upoš-
tevani.

2. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma

naziv pravne osebe in njen točen naslov,
– navedbo počitniškega objekta, za kate-

rega daje ponudbo,
– ponujeno ceno za objekt in opremo,

najmanj v višini izhodiščnih cen, v primeru
višanja je najnižji znesek 5% od posamezne
izhodiščne cene (ponder),

– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be, dokazilo o registraciji za pravne osebe in
samostojne podjetnike (izpis iz sodnega re-
gistra, priglasitveni list DURS za samostojne
podjetnike),

– davčno številko ponudnika,
– dokazilo o plačani kavciji,
– številko računa za vračilo kavcije.
3. Pogoji javne dražbe:

– počitniški objekti se prodajajo skupaj s
pripadajočo opremo po načelu »videno-kup-
ljeno«,

– ponudnik lahko ponudi odkup enega
ali več počitniških objektov,

– ponudnik mora pred rokom za oddajo
ponudbe položiti kavcijo v višini 10% izhodi-
ščne cene za počitniški objekt, za katerega
daje ponudbo (če daje ponudbo za več ob-
jektov, mora plačati kavcijo za vsak objekt
posebej) na žiro račun Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet št.
50100-603-18540. Kavcija bo uspelemu
ponudniku všteta v kupnino, neuspelim po-
nudnikom pa bo kavcija vrnjena v roku 15
dni po končani javni dražbi brez plačila obre-
sti,

– uspešni ponudnik mora prodajno po-
godbo skleniti najkasneje v 15 dneh po pre-
jemu priporočene pošiljke s pozivom proda-
jalca za podpis pogodbe na njegov naslov iz
ponudbe, celotno kupnino pa poravnati naj-
kasneje v fiksnem roku 15 dni po sklenitvi

pogodbe, sicer prodajalec zadrži kavcijo, po-
godba pa se šteje za razvezano,

– davek na promet nepremičnin, davek
na dodano vrednost (za opremo) ter vse dru-
ge dajatve in stroške, ki so povezani s preno-
som lastništva (vključno z ureditvijo zemlji-
škoknjižnega stanja in vpisa) nosi kupec. Za
objekte v Republiki Hrvaški se navedene ob-
veznosti, ki jih nosi kupec, uredijo v skladu s
predpisi v tej državi,

– za počitniške objekte v Republiki Hrva-
ški je kupec, ki je državljan Republike Sloveni-
je, dolžan do izpolnitve pogojev za zemljiškok-
njižni prenos lastništva nositi tudi vse dajatve
in stroške v zvezi z lastništvom in uporabo
kupljenega objekta (tudi v primeru, da se bo-
do obveznosti glasile na ime prodajalca),

– razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšimi ponudniki sklenil prodajne
pogodbe za počitniške objekte, ki so pred-
met javne dražbe.

Informacije in ogled:
– podrobnejše informacije lahko ponudni-

ki pridobijo na naslednjih naslovih:

Zap. št. počitniških Naslov Tel. št.
objektov
1., 2., 3. in 8 Centrala Ljubljana, Tržaška 16 01/4774-100 (med 9. in 13. uro)
4., 5., 6. in 7. Podružnica Ljubljana, Dunajska 48 01/4751-666 (med 9. in 13. uro)
10. Podružnica Maribor, Svetozarevska 9 02/2521-242 (med 9. in 13. uro)
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Zap. št. počitniških Naslov Tel. št.
objektov

12. in 13. Podružnica Ptuj, Trstenjakova ulica 2a 02/7480-412 (med 9. in 13. uro)
11. Podružnica Postojna, Ljubljanska cesta 5 05/7000-710 (med 9. in 13. uro)
9. Podružnica Celje, Ljubljanska 1a 03/4267-312 (med 9. in 13. uro)
14. Podružnica Novo mesto, Kandijska cesta 21 07/3913-400 (med 9. in 13. uro)

– ogled počitniških objektov bo možen v naslednjih terminih:

Lokacija Zbirališče (mesto začetka ogleda) Datum in ura ogleda

Dajla, Stanzia Bružada Turistična agencija Artur d.o.o., 30. 8. in 10. 9. 2001 ob 12. uri
Dajla 27 a

Umag, Špina Recepcija 30. 8. in 4. 9. 2001 ob 9. uri
Umag, Pelegrin Pri odcepu za Pelegrin (bife ob cesti) 30. 8. in 4. 9. 2001 ob 11. uri
Cres, Miholaščica Recepcija 28. 8. in 6. 9. 2001 ob 13. uri
Pakoštani,
Biograd na moru Pred hišo 28. 8. in 10. 9. 2001 ob 12. uri
Červar, Porat Pred blokom 29. 8. in 5. 9. 2001 ob 11. uri
Kope Recepcija v Grmovškovem domu 4. 9. in 7. 9. 2001 ob 11. uri
Bohinjska Bistrica Vhod v Zoisov grad 4. 9. in 7. 9. 2001 ob 11. uri

Postopek javne dražbe:
– javna dražba je pisna, na odpiranju po-

nudb ni več višanja ponujenih cen,
– ponudba na podlagi objave te javne

dražbe se bo štela za pravočasno, če bo
skupaj z vsemi dokumenti najpozneje do
13. 9. 2001 do 14. ure, na naslovu: Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
1000 Ljubljana, Tržaška 16,

– ponudba mora biti zaprta oziroma za-
pečatena. Na ovojnici mora biti naziv in
naslov pošiljatelja ter vidna oznaka »Ne
odpiraj – javna dražba – počitniški ob-
jekt«,

– javna dražba z odpiranjem pisnih po-
nudb bo 17. 9. 2001 ob 10. uri, v poslov-
nih prostorih Agencije Republike Sloveni-

je za plačilni promet, Ljubljana, Tržaška
16,

– na javni dražbi so lahko navzoči ponu-
dniki oziroma njihovi zastopniki. Prisotni se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma s
pisnim pooblastilom,

– ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov in do-
kumentov iz 2. točke te javne dražbe, bodo
izločeni iz postopka že na začetku javne
dražbe,

– prednost pri izbiri za najugodnejšega
ponudnika za posamezni počitniški objekt
bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo skup-
no ceno za počitniški objekt in opremo. V
primeru, da bodo ponudniki za posamezni
ali več objektov izenačeni in bo zaradi tega

onemogočena izbira na podlagi predlože-
nih ponudb, bodo ti ponudniki na dražbi ali
pisno pozvani, da ob upoštevanju pogojev
te javne dražbe predložijo ponudbe z višjo
ponudbeno vrednostjo (pri čemer ni potre-
bno upoštevati stopnje višanja iz 2. točke te
dražbe),

– Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet bo uspešnim ponudnikom prodaj-
ne pogodbe s pozivom za podpis posredo-
vala po končani javni dražbi. Šteje se, da je
javna dražba za posamezni objekt končana,
ko komisija sprejme sklep o izbiri najugod-
nejšega ponudnika oziroma, ko odloči o mo-
rebitnem ugovoru.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 110-3/99-9/01 Ob-54155
Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o., Ko-

lodvorska 39, 8340 Črnomelj, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje:
– vlož. št. 720, k.o. Loka, parc. št. 451/

19, poslovna stavba v izmeri 1 48 m2,
– vlož. št. 720, k.o. Loka, parc. št. 451/

19, poslovna stavba v izmeri 2 07 m2,
– vlož. št. 720, k.o. Loka, parc. št. 451/

19, gospod. poslopje v izmeri 1 70 m2,
– vlož. št. 720, k.o. Loka, parc. št. 451/

19, funkc. objekt v izmeri 34 m2,
– vlož. št. 720, k.o. Loka, parc. št. 451/

19, dvorišče v izmeri 19 51 m2,
– skupaj: 25 10 m2.
Po izklicni ceni 1,900.000 SIT.
Javna dražba bo dne 31. 8. 2001 ob

12. uri, na sedežu Kmetijske zadruge Črno-
melj, z.o.o., Kolodvorska 39, 8340 Črno-
melj, po sistemu »videno – kupljeno«.

Javne dražbe se lahko udeležijo vse fi-
zične osebe, ki predložijo original potrdilo o
državljanstvu in registrirane pravne osebe,
ki imajo sedeže v RS, kar pred pričetkom
javne dražbe izkažejo z izpisom iz sodnega
registra ali overjenim pri notarju, ter ev. po-
oblastilom za zastopanje in ki so vplačale

varščino v višini 10% izklicne cene, na naš
ŽR, št. 52110-601-13544 in to izkažejo s
potrjeno 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 vključno v zemljiško knjigo, ter ev. druge
stroške v zvezi z realizacijo javne dražbe in
sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

Zdražitelj mora skleniti kupoprodajno po-
godbo v osmih dneh po javni dražbi in plačati
kupnino v celoti, najkasneje v roku: ob skle-
nitvi kupoprodajne pogodbe po javni dražbi.

Če uspeli zdražitelj ne bo v navedenem
roku sklenil kupoprodajno pogodbo, oziro-
ma ne plačal celotne kupnine, bo prodajal-
ka kupoprodajo razveljavila, plačano varšči-
no pa zadržala.

Izdražena nepremičnina bo kupcu vro-
čena v posest takoj, po sklenitvi pogodbe.

Vsakemu resnemu ponudniku, bo na nje-
govo zahtevo omogočen ogled, po predho-
dnem dogovoru.

Dodatne informacije lahko dobite na tel.
07/30-61-250, vsak dan od 7. do 8. ure
zjutraj.

Kmetijska zadruga Črnomelj, z.o.o.,
Črnomelj

Razpisi delovnih
mest

Ob-53908

Svet Osnovne šole Toneta Čufarja Ljub-
ljana, Čufarjeva 11, razpisuje delovno me-
sto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene v Zakonu o organizaciji in finansira-
nju vzgoje in izobraževanja in imeti organi-
zacijske sposobnosti za pedagoško in po-
slovno vodenje šole.

Ravnatelj bo imenovan za 5 let. Z delom
bo začel 15. septembra 2001.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, kratkim življenjepisom in pisno pred-
stavitvijo videnja delovanja in razvoja šole
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
na svet šole, s pripisom “Za razpis ravna-
telja”.

Kandidati bodo obveščeni v zakonitem
roku.

Osnovna šola Toneta Čufarja,
Ljubljana
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Ob-53929
Svet Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310

Ribnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje 53.

in 145. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96), ter imeti sposobnosti za
uspešno vodenje pedagoškega in poslovne-
ga dela zavoda. Ravnatelj bo imenovan za 4
leta. Delo bo začel opravljati 16. 11. 2001.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
se bodo sprejemale 8 dni po objavi tega
razpisa na naslov: Vrtec Ribnica, Majnikova
3, 1310 Ribnica s pripisom: “Razpis ravna-
telja”.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

Vrtec Ribnica

Ob-54047
Svet Osnovne šole Šmarje pri Jelšah,

Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določajo 53. člen Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list Rs št. 12/96 in 23/96) in 15. ter
43. člen Zakon o spremembah in dopolni-
tvah zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št.
64/01). Imeti morajo organizacijske in dru-
ge sposobnosti za vodenje zavoda.

Ravnatelj bo imenovan za dobo 5 let.
Začetek mandata je 24. 10. 2001.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov
zavoda, s pripisom za razpis ravnatelja.

Kandidati bodo obveščeni o izboru v za-
konitem roku.

OŠ Šmarje pri Jelšah

Ob-54083
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Ton-

čka Dežmana 1, 4000 Kranj, razpisuje pro-
sto delovno mesto

učitelja: matematike in fizike za dolo-
čen čas, s polnim delovnim časom in

– knjižničarja/ko za določen čas s
polnim delovnim časom.

Pogoji:
– izobrazba, določena z Zakonom o or-

ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja,

– poznavanje osnov dela z računalni-
kom,

– organizacijske sposobnosti,
– dodatna znanja – dokazila.
Nastop dela: 1. 9. 2001 do 25. 6. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v osmih dneh po obja-
vi razpisa.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati obve-
ščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj

Ob-54187
Na podlagi 107. člena Zakona o teleko-

munikacijah (Ur. l. RS, št. 30/01) in 22.
člena sklepa o ustanovitvi Agencije za tele-
komunikacije in radiodifuzijo RS (Ur. l. RS,
št. 60/01), Vlada Republike Slovenije ob-
javlja prosto delovno mesto

direktorja Agencije za telekomunika-
cije in radiodifuzijo Republike Slovenije.

Poleg splošnih zakonskih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja in pogojev, do-
ločenih z zakonom o telekomunikacijah, mo-
rajo kandidati za direktorja imeti:

– državljanstvo Republike Slovenije
– najmanj univerzitetno izobrazbo ustrez-

ne smeri,
– domače in/ali mednarodne izkušnje s

področja telekomunikacij in/ali radiodifuzije,
– organizacijske sposobnosti.
Kandidati za direktorja ne smejo biti prav-

nomočno obsojeni za kaznivo dejanje zoper
gospodarstvo ali za kaznivo dejanje zoper
uradno dolžnost in javna pooblastila.

Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti
dokazila o izpolnjevanju splošnih zakonskih
pogojev, potrdilo o državljanstvu, dokazila o
izobrazbi, kratek življenjepis z opisom de-
lovnih izkušenj in predlog program dela in
razvoja agencije.

Mandat direktorja traja 5 let.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od obja-

ve razpisa.
Prijavo na razpis z vsemi predlogami poš-

ljite v zaprti kuverti s pripisom »Agencija –
javni razpis, ne odpiraj« na naslov: RS, Mini-
strstvo za informacijsko družbo, Langusova
4, Ljubljana.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konsko določenem roku.«

Ministrstvo za informacijsko družbo
Agencija za telekomunikacije

in radiodifuzijo RS

Druge objave

Poziv upnikom

Ob-54058
Banka Slovenije je dne 27. 7. 2001 izdala

odločbo št. 24.20-16.8/01 o začetku prisil-
ne likvidacije Gospodarske zadružne posojil-
nice HKS, Masarykova 17, Ljubljana. Na pod-
lagi določila 381.člena Zakona o gospodar-
skih družbah likvidacijski upravitelj poziva upni-
ke, da mu v šestdesetih dneh od objave tega
poziva prijavijo svoje terjatve do likvidacijske-
ga dolžnika. Prijave terjatev naj pošljejo na
naslov: Poslovno svetovanje Branko Ogorevc,
s.p., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.

Likvidacijski upravitelj
Branko Ogorevc

Št. 29/2001 Ob-53952
Na podlagi Statuta Inženirske zbornice

Slovenije objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

tehnike,
ki so bili na podlagi lastne zahteve

izbrisani iz matične sekcije gradbenih
inženirjev zaradi vpisa v matično sekci-
jo arhitektov, urbanistov in krajinskih
arhitektov v posebnem imeniku odgo-

vornih projektantov

ES Ime in priimek
G-9279 Stanislav Kranjec, grad. tehnik
G-9039 Slavica Kolarič, grad. tehnik
G-9041 Biserka Brodej, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 29/2001 Ob-53954
Na podlagi 99 in 103. člena Statuta IZS

objavlja Inženirska zbornica Slovenije

seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris

iz članstva zbornice in imenika poobla-
ščenih inženirjev

Njihove zahteve je obravnaval upravni od-
bor na seji z dne 26. 7. 2001, upravni od-
bor  je sprejel sklep, da se iz članstva zbor-
nice in imenika pooblaščenih inženirjev iz-
briše naslednje inženirje:

ES PI
E-0164 Snežana Stankovič, univ.

dipl. inž. el.
E-0351 Janez Potočnik, univ.

dipl. inž. el.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 29/2001 Ob-53955
Na podlagi 105. člena Statuta IZS  ob-

javlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih inže-

nirjev pri IZS,

ki so že prejeli sklepe:

EŠ PI
A-0974 Gregor GOJEVIĆ, univ. dipl.

inž. arh.
A-0975 Miroslav KRAJNC, univ. dipl.

inž. arh.
A-0976 Mojca PRETNAR, univ. dipl.

inž. arh.
G-1792 Marinko Novak, inž. grad.
G-2005 Samo Križaj, univ. dipl. inž.

grad.
S-1089 Dušan Strašek, univ. dipl. inž.

str.
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EŠ PI
S-1090 Zoran Glišič, univ. dipl. inž.

str.
S-1091 Emil Frangeš, univ. dipl. inž.

str.
S-1092 Tomaž Milač, univ. dipl. inž.

str.
S-1093 Janez Bahar, univ. dipl. inž.

str.
E-1253 Matjaž Krušič, univ. dipl. inž. el.
E-1254 Samo Vehovar, univ. dipl. inž. el.
E-1255 Štefan Kroneker, univ. dipl. inž.

el.
E-1256 mag. Dušan Kosec, univ. dipl.

inž. el.
E-1257 Janko Pušnik, inž. el.
TK 0593 mag. Marjan Polak, univ. dipl.

inž. kem. tehnol.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statu-

som pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,

urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih

inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inže-

nirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inže-

nirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev

tehnologov in drugih inženirjev,
R- številka v matični sekciji rudarske in

geotehnološke stroke,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime

in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 29/2001 Ob-53956

Na podlagi  7. člena Zakona o geodetski
dejavnosti  (Uradni list RS, št. 8/00), 91.
člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije
(Uradni list RS, št. 7/97), 15. in 40. člena
(106.b) sprememb in dopolnitev statuta In-
ženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 57/00), objavlja Inženirska zbornica Slo-
venije

geodete
vpisane v imenik geodetov pri IZS,

ki so že prejeli sklepe:

ES Geodeti
Geo0173 Ema Taljan-Bučnik, inž. geod.
Geo0174 Damijana Borštnar, inž. geod.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev geode-

ta,
Geo – številka v matični sekciji geode-

tov,
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 29/2001 Ob-53957

Na podlagi 91. člena Statuta Inženirske
zbornice Slovenije in na podlagi 15. in 40.
člena sprememb in dopolnitev Statuta IZS:
objavlja Inženirska zbornica Slovenije

inženirje in tehnike
vpisane v posebni imenik odgovor-

nih projektantov pri IZS,

ki so že prejeli sklepe:

ime priimek
A-9134 Slavica Kolarič, grad. tehnik
A-9135 Biserka Brodej, grad. tehnik
A-9133 Helena Ladinek, grad. tehnik
A-9131 Stanislav Kranjec, grad. tehnik
A-9104 Friderik-Miroslav Hauptman,

inž. grad.
A-9136 Boris Drašković, grad. tehnik
A-9137 Danica Vnučec, grad. tehnik

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev oz. te-

hnika vpisanega v posebni imenik odgo-
vornih projektantov,

A – številka v matični sekciji arhitek-
tov, urbanistov in krajinskih arhitektov,

G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,

S - številka v matični sekciji strojnih
inženirjev,

E - številka v matični sekciji elektro
inženirjev,

T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,

Inženirska zbornica Slovenije

Ob-54077

Academia d.o.o., Višja strokovna šola
za komercialiste Maribor, Glavni trg 17/b,
2000 Maribor, objavlja razpis za pridobi-
tev naziva

inštruktor višje strokovne šole za
program komercialist

1. inštruktorja za predmet Informatika
v komercialnem poslovanju,

2. inštruktorja za predmet Strokovna
terminologija v tujem jeziku I. (nemščina
in angleščina),

3. inštruktorja za predmet Strokovna
terminologija v tujem jeziku II. (nemščina
in angleščina).

Na podlagi Zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96 in 64/01), ter Odredbe o
smeri strokovne izobrazbe predavateljev
in drugih strokovnih sodelavcev v progra-
mu za pridobitev višje strokovne izobraz-
be komercialist (Ur. l. RS, št. 1/00), bo
naziv inštruktor višje šole podeljen kandi-
datu, ki ima poleg zahtevane izobrazbe še
2 leti strokovnih izkušenj pri poučevanju
odraslih.

Prošnje z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev pošljite na naslov Academia d.o.o.,
Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, s pripi-
som Višja strokovna šola za komercialiste
Maribor, v 15 dneh od objave. O podelitvi
naziva odloča predavateljski zbor na osno-
vi predloga ravnatelja šole. Kandidati bo-
do o izbiri obveščeni po končanem ura-
dnem postopku.

Academia, d.o.o., Maribor

Ob-54052

Saša Zidanšek s.p. - MSA, Petrov trg
7, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, iz-
javljam, da bom s 1. 9. 2001 prenehala
poslovanje kot samostojna podjetnica.

MSA Zidanšek Saša, s.p.
Šempeter

Objave
po Zakonu o

političnih strankah

Št. 0302-18/05-028/19-98 Ob-53927
V register političnih strank se pod zapo-

redno številko 11, kjer je vpisana stranka
Socialdemokratska stranka Slovenije, s
skrajšanim imenom Socialdemokrati in s
kratico imena SDS, ter sedežem v Ljublja-
ni, Komenskega 11, vpiše sprememba sta-
tuta, sprejeta na 7. kongresu stranke dne
19. 5. 2001 ter sprememba znaka stranke,
ki je logotip SDS. Kratica SDS je modre
(HKS43) barve, pod njo je rumena (HKS3)
črta enake dolžine, ki je po višini enaka
dvema tretjinama višine črk.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-2/01 Ob-53919
Pravila Sindikata zdravstva in social-

nega varstva Bolnišnice Topolšica, spre-
jeta na občnem zboru dne 24. 11. 2000,
se shranijo pri RS - Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov sin-
dikatov pod št. 89, dne 13. 8. 2001.

Št. 028-7/2001-12-09 Ob-53920
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 8. 8. 2001
pod zap. št. 62, z nazivom Pravila sindika-
ta zavoda SVIZ Slovenije OOS VVZ Treb-
nje, s sedežem Slakova ulica 5, 8210
Trebnje.

Št. 028-27/93-12-09 Ob-53921
Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata

zavoda SVIZ sindikat VVO Trebnje z
odločbo št. 028-27/93-3 z dne 14. 7. 1993
sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za družbe-

Legenda barv:
– modra HKS43 (za črke SDS)
– rumena HKS3 (za rumeno črto)
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no planiranje in gospodarstvo občine Treb-
nje, vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 05, prenehala veljati 8. 8. 2001
in se izbrišejo iz evidence statutov sindika-
tov.

Št. 028-9/01-12-09 Ob-53922
Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata

zavoda SVIZ sindikat Osnovne šole Mo-
kronog z odločbo št. 028-28/93-3 z dne
14. 7. 1993 sprejeta v hrambo pri Sekreta-
riatu za družbeno planiranje in gospodar-
stvo občine Trebnje, vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pod zap. št. 34, prenehala
veljati 8. 8. 2001 in se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 028-10/2001-12-09 Ob-53923
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 8. 8. 2001
pod zap. št. 63, z nazivom Pravila sindika-
ta zavoda SVIZ sindikat Osnovne šole
Mokronog, s sedežem Gubčeva cesta 4,
8230 Mokronog.

Št. 028-6/2001-12-09 Ob-53924
Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te

odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 8. 8. 2001
pod zap. št. 61, z nazivom Pravila sindika-
ta zavoda SVIZ sindikat Osnovne šole
Mirna, s sedežem Cesta na Fužine 1,
8233 Mirna.

Št. 028-3/94-12-09 Ob-53925
Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata

zavoda SVIZ sindikat Osnovne šole Mir-
na z odločbo št. 028-29/93-3 z dne 14. 7.
1993 sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za
družbeno planiranje in gospodarstvo obči-
ne Trebnje, vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 33, prenehala veljati 8.
8. 2001 in se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Št. 028-8/01-12-09 Ob-53926
Ugotovi se, da so bila Pravila sindikata

zavoda Krojaško podjetje Trebnje z
odločbo št. 028-23/93-3 z dne 14. 7.
1993 sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za
družbeno planiranje in gospodarstvo obči-
ne Trebnje, vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 08, prenehala veljati 8.
8. 2001 in se izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.

Št. 028-1/01-121 Ob-54028
Republika Slovenija, Upravna enota Gor-

nja Radgona sprejme v hrambo pravila Sin-
dikata Radenska d.d. Radenci, s sede-
žem Zdraviliško naselje 14, 9252 Ra-
denci, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov dne 13. 8. 2001, pod zaporedno št.
56, z nazivom Pravila sindikata Radenska
d.d. Radenci.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil iz
1. točke izreka postane sindikat pravna ose-
ba.

Št. 028-21/93-03 Ob-54029
Pravila sindikata Radenska - Tri srca

Radenci d.o.o., Zdraviliško naselje 14,
9252 Radenci, ki so bila z odločbo št.
028-21/93-03 z dne 21. 5. 1993 vzeta v

hrambo pri Občini Gornja Radgona pod za-
poredno št. 11, se vzamejo iz hrambe in
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov z
dne 10. 8. 2001.

Št. 028-27/93-03 Ob-54030
Pravila sindikata Radenska - Poslov-

ne funkcije Radenci p.o., Zdraviliško na-
selje 14, 9252 Radenci, ki so bila z odloč-
bo št. 028-27/93-03 z dne 21. 5. 1993
vzeta v hrambo pri Občini Gornja Radgona
pod zaporedno št. 4, se vzamejo iz hrambe
in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov z
dne 10. 8. 2001.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-54089
Ime javnega glasila: Radio Polzela-RAP.
Izdajatelj: Studio Jaka - Matjaž Jeršič

s.p., Polzela 131, 3313 Polzela.
Naslov: Polzela 131, 3313 Polzela,

p.p. 30.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastništvo: 100% lastništvo: Studio Jaka

- Matjaž Jeršič s.p., Polzela 131,3313 Pol-
zela.

Objave delniških
družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-54095
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah in na podlagi sklepa
Skupščine družbe z dne 14. 8. 2001, di-
rektor družbe DRF Plus, Družba za ravoj in
financiranje d.d., Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, vpisane v sodni register sodišča v
Ljubljani, pod opravilno številko vložka
1/2085/00 objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zmanjša se osnovni kapital družbe za

10,198.000 SIT iz 199,112.000 SIT na
188,914.000 SIT z umikom 10.198 lastnih
delnic, v breme sklada lastnih delnic in z
namenom povečanja rezerv družbe.

Zmanjša se osnovni kapital družbe z re-
dnim zmanjšanjem le-tega, in sicer za
94,457.000 SIT iz 188,914.000 SIT na
94,457.000 SIT. Zmanjšanje se izvede z
združevanjem delnic tako, da se za dve
dosedanji delnici izda ena nova z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT. Po zmanjšanju bo
osnovni kapital družbe znašal 94,457.000
SIT in bo razdeljen na 94.457 delnic z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka.

Delničarjem se izplačilo iz naslova zma-
njšanja osnovnega kapitala, skupaj s pripa-

dajočim revalorizacijskim popravkom v viši-
ni 46,044.000 SIT izvrši v roku enega leta
po sklepu skupščine družbe, pri čemer se
znesek izplačila revalorizira s TOM-om od
1. 1. 2001 do dneva izplačila.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je uskladitev višini le-tega z obse-
gom dejavnosti in načrtovanim nadaljnjim
razvojem poslovanja družbe.

Direktor poziva vse upnike, da se zglasi-
jo na sedežu družbe oziroma podajo pisno
izjavo, da soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

DRF Plus, d.d., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Popravek

V sklicu 4. seje skupščine družbe Coro-
na, proizvodnja in trženje električnih in plin-
skih aparatov, d.d., Škofja Loka, Reteče 4,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z
dne 17. 8. 2001, Ob-53674 (stran 5125),
se 3. točka dnevnega reda popravi in pravil-
no glasi:

3. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisnih
odstopnih izjav skupščina razreši naslednje
člane nadzornega sveta predstavnikov del-
ničarjev: Moniko Rozman, Ksenijo Polja-
nec in Milana Matosa.

Skupščina izvoli dr. Tomaža Kmecla in
Milana Forštnerja za člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delničarjev do konca man-
datnega obdobja.

Uredništvo

Preklic

Ob-54075
Uprava družbe Kostak komunalno stav-

bno podjetje, d.d., s sedežem Leskovška
cesta 2a, 8270 Krško, obvešča delničarje,
da se 8. seja skupščine delničarjev, sklica-
na za petek, dne 31. 8. 2001 ob 15. uri, na
sedežu družbe Leskovška cesta 2a, Krško,
katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 63-64 z dne 3. 8. 2001 in v časniku
Delo z dne 31. 7. 2001, prekliče.

Kostak d.d.
uprava družbe

Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.

Ob-54076
Na podlagi 7. poglavja 2. točke statuta

družbe Kostak, komunalno stavbnega po-
djetja d.d., uprava družbe sklicuje

8. sejo skupščine delničarjev
družbe Kostak d.d.,

ki bo dne 26. 9. 2001 (sreda) ob 15.
uri, na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a,
Krško.

Uprava predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
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2. Izvolitev in imenovanje delovnih orga-
nov skupščine.

Uprava predlaga sklep: skupščina izvoli
Marijo Pečjak Požek za predsednico skup-
ščine, preštevalki glasov Mojco Brinovec in
Renato Resnik, ter imenuje notarja Borisa
Pavlina v vlogi zapisnikarja.

3. Potrditev dnevnega reda.
Uprava predlaga sklep: potrdi se predla-

gani dnevni red.
4. Letno poročilo za poslovno leto 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata sk-

lep: potrdi se predlagano letno poročilo
uprave za poslovno leto 2000, skupaj z
mnenjem pooblaščenega revizorja in pozi-
tivnim mnenjem nadzornega sveta družbe
Kostak d.d.

5. Razporeditev dobička, ustvarjenega v
poslovnem letu 2000.

Uprava predlaga sklep: sprejme se raz-
poreditev čistega dobička, ustvarjenega v
poslovnem letu 2000 v višini
44,259.916,11 SIT, in sicer za rezerve
družbe v višini 22,129.958,06 SIT in za
nerazporejen čisti dobiček v višini
22,129.958,05 SIT.

6. Sklad lastnih delnic.
Uprava predlaga sklep: oblikuje se sklad

lastnih delnic v višini 55,598.000 SIT, kar
predstavlja 10% osnovnega kapitala družbe,
in sicer:

– iz nerazporejenega dobička iz poslov-
nega leta 1995 v višini 12,180.380,19 SIT,

– iz revalorizacijskega popravka neraz-
porejenega dobička iz poslovnega leta
1994, v višini 3,523.448,51 SIT,

– iz drugih rezerv, ki presegajo 10% osnov-
nega kapitala, v višini 39,894.171,30 SIT.

Sklad lastnih delnic se uporablja za na-
mene iz prve in druge alinee prvega odstav-
ka 240. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah. Nadzorni svet v 60 dneh po sprejemu
sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic
sprejme pravila odkupa in prodaje lastnih
delnic.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Nadzorni svet predlaga sklep: za revidi-
ranje računovodskih izkazov za poslovno le-
to 2001 se imenuje revizijska družba IN
Revizija d.o.o. Ljubljana.

8. Seznanitev skupščine s predstavniki
delavcev v nadzornem svetu družbe Kostak
d.d.

Uprava predlaga sklep: skupščina se
seznani, da je svet delavcev družbe Kostak
d.d. predčasno odpoklical predstavnika de-
lavcev v nadzornem svetu družbe Cveta
Bahča in izvolil novega predstavnika delav-
cev.

9. Zmanjšanje osnovnega kapitala dru-
žbe z umikom delnic.

Uprava predlaga sklep:
9.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša

za 86,496.000 SIT, tako, da po zmanjšanju
znaša 148,360.000 SIT.

9.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z umikom delnic, in sicer 21.624
delnic, s skupnim nominalnim zneskom
86,496.000 SIT.

9.3. Osnovni kapital družbe se zmanjša
z namenom dekapitalizacije družbe in izpla-
čila vrednosti delnic delničarjem, od katere-
ga bo družba pridobila delnice z namenom
umika.

9.4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom delnic se opravi po postopku red-
nega zmanjšanja osnovnega kapitala.

9.5. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapi-
tala z umikom delnic bo družba pridobila
delnice v skladu s sedmo alineo prvega od-
stavka 240. člena Zakona o gospodarskih
družbah od delničarja Begrad d.d., Novo
mesto.

9.6. Določi se nakupna cena za celotni
paket delnic, ki predstavlja 35,267% osnov-
nega kapitala 248,484.000 SIT, ki se reva-
lorizira od 30. 6. 2001 do dneva plačila
nakupne cene z indeksom rasti cen življenj-
skih potrebščin pod pogojem, da ta ni večja
od ocenjene poštene vrednosti, ki jo oceni
pooblaščeni cenilec z licenco.

9.7. V skladu s 350. členom Zakona o
gospodarskih družbah se zagotovi varstvo
upnikov in se plačila delničarju – prodajalcu
izvršijo na podlagi zmanjšanja osnovnega
kapitala po tem, ko od objave vpisa preteče
šest mesecev in po tem, ko je bilo upnikom,
ki so se pravočasno javili, zagotovljeno po-
plačilo ali zavarovanje.

9.8. Družba bo umaknila tudi 917 la-
stnih delnic v skupnem nominalnem znesku
3,668.000 SIT, ki jih je že pridobila v času
objave skupščine.

9.9. Za realizacijo tega sklepa je zadol-
žena uprava družbe.

10. Sprememba statuta družbe Kostak
d.d.

Uprava predlaga sklep:
10.1. Pooblasti se nadzorni svet, da us-

kladi besedilo statuta družbe Kostak d.d. s
sklepom po prejšnji točki dnevnega reda o
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic po njegovi izvedbi.

10.2. Sprememba statuta stopi v velja-
vo, če družba realizira sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala z umikom delnic, spre-
jet na tej skupščini.

10.3. Skupščina sprejme predlagane
spremembe in čistopis statuta družbe Ko-
stak d.d. z razširjeno dejavnostjo.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za predlagani dnevni red vključ-

no s predlogi sklepov in besedilom predla-
ganih sprememb Statuta družbe je na vpo-
gled na sedežu družbe v splošno-kadrov-
skem sektorju, pri Sonji Avsenak, vsak de-
lavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave
sklica skupščine družbe pa do dneva zase-
danja skupščine.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazlože-
ni, vložijo v sedmih dneh od dneva objave
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine pisno prijavijo svojo udeležbo, ter
deponirajo pooblastila na sedežu družbe
Kostak d.d.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno kliriniško depotni
družbi tri dni pred dnevom skupščine, ter s
toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic ozi-
roma glasov.

Udeleženci skupščine se izkažejo z va-
bilom, osebno izkaznico ali drugo javno

listino in s podpisom na seznam udele-
žencev.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev
prosimo delničarje oziroma njihove poobla-
ščence, da se prijavijo pol ure pred začet-
kom zasedanja v sprejemni pisarni, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničar-
jev, ter da prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 16. uri.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kostak d.d.
uprava družbe

Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.

Ob-53917
Na podlagi 28. točke VI. poglavja statuta

delniške družbe Elektra, d.d., Maribor in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem

VII. sejo skupščine
delniške družbe Elektra, d.d., Maribor,

ki bo v petek, 28. septembra 2001 ob
15. uri, v prostorih uprave družbe Elektra,
d.d., v Kočevarjevi ulici 11, 2000 Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine na osnovi predhodnih prijav in
liste prisotnosti. Na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje Ivan
Grašič in izvolita dve preštevalki glasov Jel-
ka Tomažič in Silva Kiš.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stani-
slav Bohinc.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 2000 v predlaganem besedilu.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se us-
tvarjen dobiček iz leta 2000 v višini
38,395.802,16 SIT razporedi v rezerve
družbe.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje družba Abeceda iz
Ljubljane.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno

na sedežu družbe. Delničarje in poobla-
ščence prosimo, da se pisno prijavijo 3 dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve družbe Elektra, d.d., Maribor, v Maribo-
ru, Kočevarjeva ulica 11.

Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
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Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne pol ure za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem pri Jelki Tomažič,
v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Koče-
varjeva ulica 11, vsak delovni dan od 7. do
9. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Elektra, d.d., Maribor
uprava – direktor

Vladko Vlasak

Ob-53974
Na podlagi 47. člena statuta Meje, kme-

tijskega podjetja Šentjur, d.d., direktor dru-
žbe sklicuje

5. redno sejo skupščine
Meje, kmetijskega podjetja Šentjur,

d.d.,
ki bo v petek, 28. septembra 2001 ob

13. uri, v Hotelu Žonta Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Stanko Zupanc, za prešte-
valki glasov Faniko Leskovšek in Roberto
Kresal, za notarska opravila se potrdi izbra-
na notarka Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjur-
ja.

2. Obravnavanje in sprejem letnega po-
ročila za leto 2000 z mnenjem nadzornega
sveta in revizorja.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta družbe in revizorja skupščina sprejme
letno poročilo za poslovno leto 2000.

3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega
sveta družbe ugotovljeni dobiček v višini
9,042.479 SIT ostane nerazporejen.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sve-
ta zaradi poteka mandata dosedanjemu nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se izvolijo štirje člani nadzornega sve-
ta kot predstavniki delničarjev, in sicer Zlat-
ko Zupanc, Darko Zupanc, Zupanič Zvon-
ko, Pevnik Milan.

Hkrati se skupščino seznanja, da je bil
na 5. seji sveta delavcev dne 30. 5. 2001
kot predstavnik delavcev v nadzorni svet iz-
voljen Franc Kamplet.

Pričetek mandata novoizvoljenega nad-
zornega sveta je 28. 9. 2001.

5. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2001 imenuje revizijska hiša
Epis, d.o.o., Celje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško
knjigo 7 dni pred sejo skupščine, ter delni-

čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane
skupščine (pri čemer se šteje dan zaseda-
nja 28. september 2001), na sedežu druž-
be vložili pisno prijavo za udeležbo ali jo s
priporočeno pošto dostavili družbi.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeleženci se prijavijo v sprejemni pi-
sarni skupščine najkasneje uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost, ter prevzeli sredstva za
glasovanje.

Popolno gradivo za sejo skupščine je
delničarjem na vpogled od dneva objave
skupščine na sedežu družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Morebitne nasprotne predloge z obraz-
ložitvijo lahko delničarji sporočijo v pisni obli-
ki direktorju družbe v sedmih dneh po obja-
vi sklica.

Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na seji prisotnih več kot 15% zastopanega
osnovnega kapitala (1. sklic). Če v prvem
sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne,
to je 28. september 2001 ob 14. uri. Skup-
ščina bo takrat odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Meja Šentjur, d.d.
direktor

Jože Fidler, univ. dipl. ek.

Ob-53978
Na podlagi 17. člena statuta delniške

družbe Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.,
Koper, Istrska cesta 55, sklicujem

skupščino delničarjev,
ki bo dne 28. 9. 2001 ob 13. uri na

sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupšči-
ne.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Franc Kosi. Za preštevalki
glasov se izvolita Miranda Rijavec in Alenka
Cenčič. Na skupščini bo prisotna notarka
Nevenka Kovačič.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
2000.

Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja nadzornega sveta se sprejme revi-
dirano letno poročilo za leto 2000, vključno
z bilanco stanja, izkazom uspeha in poslov-
nim poročilom.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nad-
zornega sveta se sprejme predlog uprave o
razporeditvi dobička.

4.Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

revizijsko družbo DR Cilj, d.o.o., iz Ljublja-
ne.

Predlogi sklepov skupščine so delničar-
jem na razpolago na sedežu družbe dan po
objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik
od 10. do 12. ure v tajništvu družbe v Ko-
pru, Istrska cesta 55.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo

deset dni pred sejo skupščine in katerih
prijava udeležbe na skupščini bo prispela
na sedež družbe najmanj 3 dni pred sejo
skupščine. Pravico do glasovanja na skup-
ščini imajo vsi imetniki navadnih imenskih
delnic družbe ali njihovi pooblaščenci. Poo-
blaščenci morajo prijavi priložiti pravilno iz-
polnjena pooblastila. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 14. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Avtoplus, trgovina in servisi, d.d.,
Koper

direktor družbe

Ob-53981
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške

družbe GP Gradišče, Cesta 4. maja 80,
Cerknica, uprava družbe sklicuje

5. redno sejo skupščine
GP Gradišče d.d.,

Cerknica, Cesta 4. maja 80,
ki bo v sredo, dne 26. 9. 2001 ob 13.

uri v sejni sobi na sedežu družbe v Cerknici,
Cesta 4. maja 80 z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Sta-

ne Kranjec,
– za preštevalca glasov se izvoli Marinka

Jernejčič.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto

2000.
– poročilo uprave,
– poročilo NS,
– poročilo o opravljenem revidiranju ra-

čunovodskih izkazov družbe.
Predlog sklepa: poslovno poročilo upra-

ve in revizijsko poročilo se sprejme s pridrž-
kom, kot ga je podal nadzorni svet v svojem
poročilu.

3. Razporeditev dobička oziroma pokri-
vanje izgube.

Predlog sklepa: dobiček v višini
3,605.000 SIT ostane nerazporejen.

4. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa: Gradišče gradbeno po-
djetje d.d., Cerknica, Cesta 4. maja 80,
vpisan v sodni register št. vl. 1/00108/00
delniška družba se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo z nazivom: Gradi-
šče gradbeno podjetje d.o.o., Cerknica,
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.

5. Sprejem družbene pogodbe.
Predlog sklepa: sprejme se družbena

pogodba Gradišče gradbeno podjetje
d.o.o., Cerknica, Cesta 4. maja 80, v pre-
dlagani obliki.

6. Imenovanje poslovodje družbe.
Predlog sklepa: za poslovodjo družbe

Gradišče gradbeno podjetje d.o.o., Cerkni-
ca se imenuje Miroslav Levar, dipl. oec.

Delničarji imajo v roku enega tedna po
objavi sklica pravico zahtevati dopolnitev
dnevnega reda. V pisni zahtevi, ki se pošlje
sklicatelju skupščine, se navede namen in
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razloge dopolnitve ter razumno obrazloženi
predlog sklepa. Pravico udeležbe na skup-
ščini in glasovalno pravico imajo delničarji
in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v del-
niško knjigo na dan skupščine in ki so ude-
ležbo na skupščini pisno najavili najkasneje
3 dni pred skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13.30 na sedežu družbe. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradbeno podjetje Gradišče, d.d.,
Cerknica

uprava družbe
Danimir Mazi

Ob-54034
Na podlagi točke 7.2. Statuta družbe

Gorenjska predilnica, d.d. Škofja Loka, Ki-
dričeva c. 75, uprava sklicuje

3. sejo skupščine delniške družbe
Gorenjska predilnica d.d. Škofja Loka,

ki bo v četrtek, 27. 9. 2001 ob 15. uri v
predavalnici Osnovne šle Škofja Loka-Me-
sto z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se za pred-
sednika skupščine izvoli Braneta Krajnika,
za preštevalca glasov se izvoli Igorja Vuka
iz podjetja RR&Co, d.o.o. in Ano Ritonja,
ter notarko Eriko Braniselj v vlogi zapisni-
karke.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme revidirano let-
no poročilo družbe za leto 2000.

3. Obravnava in sprejem predloga o po-
kritju izgube iz leta 1999 in 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se izguba iz leta 1999 v
nominalnem znesku 63,571.040,06 SIT kri-
je v breme rezerv, revalorizacija izgube iz
leta 1999 v višini 5,657.821,68 SIT pa se
krije v breme revalorizacijskega popravka
rezerv.

Izguba iz leta 2000 v nominalnem zne-
sku 32,559.554,45 SIT se krije v breme
rezerv.

4. Imenovanje revizorske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2001 imenuje Revizijska družba,
Podboršek d.o.o. Ljubljana, Ulica Gradni-
kove brigade 4.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe na dan 19.
9. 2001, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine na sedežu podjetja, Gorenjska
predilnica, Kidričeva c. 75, Škofja Loka.

Udeležence pozivamo, da so ob prihodu
na skupščino prijavijo pred vhodom v pre-
davalnico, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu delničarjev potrdili svojo prisotnost in
prevzeli glasovnice. O vseh točkah dnevne-
ga reda se glasuje z glasovnicami.

Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom oziroma
izpiskom iz sodnega registra.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svo-
je morebitne nasprotne predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne, uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljav-
no odločala ne glede na znesek zastopane-
ga kapitala (drugi sklic).

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu druž-
be, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Gorenjska predilnica, d.d., Škofja Loka,

uprava
direktor, mag. Miha Ješe

Ob-54035
Uprava družbe Opekarna Novo mesto

d.d., Zalog 21, Novo mesto, vabi delničar-
je na

6. sejo skupščine
družbe Opekarna Novo mesto d.d.,
dne 27. septembra 2001 ob 9. uri, na

sedežu družbe Zalog 21, Novo mesto.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine in no-

tarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Bogomir Vovk, za preštevalki
glasov se imenuje Marto Reštič in Brigito
Gorenc, notarka na skupščini je Marta Malič.

3. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2000.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe v letu 2000 v predlože-
nem besedilu, s poročilom revizijske hiše in
mnenjem nadzornega sveta.

4. Razdelitev dobička, doseženega v le-
tu 2000.

Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v le-
tu 2000, ostane v celoti nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja računovod-

skih izkazov za leto 2001 se imenuje Ecum
Revizija d.o.o., Kersnikova 6, Ljubljana.

6. Informacija o razrešitvi in imenovanju
člana nadzornega sveta družbe.

Informacija: razrešen je bil član nadzor-
nega sveta družbe Jože Hren in imenovan
nadomestni član, ki je predstavnik delavcev
v nadzornem svetu, Bogomir Vovk.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini,
najpozneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine v pisni obliki.

Najavljeni udeleženci so dolžni v tajniš-
tvu družbe pol ure pred začetkom zaseda-
nja podpisati seznam prisotnih delničarjev,
oziroma pooblaščencev.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe pojas-
njuje, ter druge informacije so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe pri Marti Re-
šetič vsak delovnik od 8. do 14. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi.

Uprava in nadzorni svet bosta o uteme-
ljenih predlogih sprejela svoja stališča in o
spreminjevalnih predlogih najpozneje 12 dni
po sklicu skupščine, obvestila imenske del-
ničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

Opekarna Novo mesto d.d.
uprava družbe

Ob-54036

Na podlagi 6.C. člena Statuta družbe
SGP Koper, Gradbeno podjetje d.d., Ko-
per, Obrtniška ul. 30, uprava sklicuje

redno sejo skupščine
delniške družbe SGP Koper, gradbeno

podjetje d.d.,
ki bo dne 27. 9. 2001 ob 12. uri v

Kopru, Obrtniška ulica 5.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Igor Debernardi, za prešte-
valce glasov - člane verifikacijske komisije
pa Alfred Gojtanič, Zdenka Stergulc in Stel-
lio Loganes.

Skupščini bo prisostvoval notar Dravo
Ferligoj iz Kopra.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skup-
ščina sprejme letno poročilo za leto 2000 v
predlaganem besedilu, skupaj z revizorskim
poročilom.

4. Obravnava in potrditev zaključnega ra-
čuna po revidirani bilanci za poslovno leto
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se po-
trdi zaključni račun po revidirani bilanci za
poslovno leto 2000.

5. Pokrivanje izgub za leto 2000.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
odloči, da se izguba iz poslovnega leta
2000 v višini 17,018.880,53 SIT v celoti
pokrije, in sicer v breme:

– revalorizacijskega popravka prenese-
nega dobička do 3,048.155,37 SIT,

– prenesenega čistega dobička iz prej-
šnjih let do 13,970.725,16 SIT.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revizorja za poslovno leto 2001
imenuje revizijska hiša Audit d.o.o. Murska
Sobota.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu oziroma
zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo delničar prejme ob vstopu v prostor
skupščine.
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred skup-
ščino prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je na voljo
v Kopru, Obrtniška ulica 5, od 27. 8. 2001
dalje vsak delovno dan od 9. do 12. ure.

Morebitni nasprotni predlogi k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti pi-
sno sporočeni upravi družbe v sedmih dneh
od dneva objave sklica.

SGP Koper d.d.
uprava

Ob-54055
Na podlagi 18. člena Statuta Krekove

zavarovalnice d.d. in sklepa 2. seje nadzor-
nega sveta Krekove zavarovalnice d.d.,
Ljubljana, z dne 6. 8. 2001, uprava Kreko-
ve zavarovalnice d.d., sklicuje

2. redno zasedanje skupščine
Krekove zavarovalnice d.d., Ciril

Metodov trg 1, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 24. septembra 2001

ob 14. uri, v prostorih Krekove zavarovalni-
ce d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalcev glasov, razglasitev sklepčno-
sti, imenovanje notarja in potrditev dnevne-
ga reda.

Predlog sklepov:
a) Skupščina Krekove zavarovalnice d.d.

imenuje za predsednika skupščine Mateja
Goloba in za preštevalce glasov Moniko Tr-
din, ter Barbaro Potočnik.

b) Notarski zapisnik skupščine bo sesta-
vila notarka Nada Kumar.

c) Skupščina potrdi predlagani dnevni
red.

3. Sprejem letnega poročila Krekove za-
varovalnice, d.d., Ljubljana, za leto 1999 in
2000 in predlog razdelitve dobička oziroma
pokrivanje izgube za leto 1999, ter za leto
2000.

Predlog sklepov:
a) Na predlog uprave in na podlagi mne-

nja nadzornega sveta sprejme skupščina let-
no poročilo Krekove zavarovalnice, d.d.,
Ljubljana za leto 1999 in 2000 v predlože-
nem besedilu.

b) Skupščina nalaga nadzornemu svetu
in upravi sprejem ustreznih ukrepov v zvezi
z odpravljanjem izgube v zavarovalnici.

c) Skupščina zavarovalnice sprejme
mnenje pooblaščenega revizorja RFR –
Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, o revidira-
nju poslovanja za leto 1999 in 2000 v pre-
dloženem besedilu.

č) Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta se čisti dobiček živ-
ljenjskih zavarovanj poslovnega leta 1999 v
višini 5,327.970,77 SIT razporedi:

– znesek 4,795.173,69 SIT za udelež-
bo življenjskih zavarovancev na pozitivnem
rezultatu življenjskih zavarovanj,

– znesek 532.797,08 SIT ostane neraz-
porejen.

d) Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta ostane izguba drugih
zavarovanj poslovnega leta 1999 v višini
52,730.936 SIT nepokrita.

e) Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta se čisti dobiček živ-
ljenjskih zavarovanj poslovnega leta 2000 v
višini 9,690.071,84 SIT razporedi:

– znesek 8,721.064,66 SIT za udelež-
bo življenjskih zavarovancev na pozitivnem
rezultatu življenjskih zavarovanj,

– znesek 1,501.804,26 SIT ostane ne-
razporejen.

f) Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta ostane izguba drugih
zavarovanj poslovnega leta 2000 v višini
235,008.435,29 SIT nepokrita.

4. Dopolnitve in spremembe statuta Kre-
kove zavarovalnice, d.d., Ljubljana.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta Krekove zava-
rovalnice d.d., Ljubljana in čistopis Statuta
Krekove zavarovalnice d.d., Ljubljana, v pre-
dloženem besedilu.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: za izvedbo revizije Kre-
kove zavarovalnice d.d., Ljubljana, za leto
2001 se imenuje revizor RFR – Ernst &
Young d.o.o., Ljubljana.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za

novega člana nadzornega sveta Mateja Go-
loba, ki nastopi mandat z dnem vpisa spre-
membe statuta v sodni register.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in ure-

sničevanja glasovalne pravice imajo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniško knjigo na dan skupščine in ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo
na skupščini. Vsaka delnica daje delničarju en
glas. Skupščine se lahko udeležijo tudi člani
uprave in nadzornega sveta družbe.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poobla-

ščencu na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar oziroma pooblaščenec ob vstopu
na skupščino. V primeru, da ob napovedani
uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne in v istih
prostorih ob 14.15. V tem primeru bo skup-
ščina sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vljudno prosimo vse udeležence skup-
ščine, da se prijavijo v dvorani, v kateri bo
potekala skupščina pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine, kjer bodo potrdili svo-
jo prisotnost.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda
bo na vpogled od dneva objave sklica skup-
ščine naprej, vsak delovni dan med 9. in
14. uro, v tajništvu Krekove zavarovalnice
d.d., Ciril Metodov trg 1, Ljubljana.

Krekova zavarovalnice d.d.
predsednik uprave

Bogdan Mahne

Št. 44/00 Ob-54081
Na podlagi točke 7.3 Statuta Vinag, sa-

djarstvo in vinarstvo, d.d. Maribor, Trg svo-
bode 3, uprava družbe sklicuje

4. skupščino
delniške družbe Vinag, sadjarstvo in

vinarstvo, d.d.,
ki bo dne 27. 9. 2001, ob 11. uri v

prostorih Prve vinoteke na Lentu, Usnjarska
10, v Mariboru.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: izvoli se predse-

dnik skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Stanislav

Bohinc, za sestavo notarskega zapisnika.
3. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za poslovno leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na

podlagi pozitivnega mnenja revizijske hiše o
revidiranih računovodskih izkazih za leto
2000, nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo za leto 2000.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube za leto 2000.

Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave: izguba iz leta 2000, v znesku
432,544.719,99 SIT, se pokriva z dnem 1.
1. 2001, in sicer:

– iz rezerv v znesku 128,045.412,90
SIT,

– iz revalorizacije popravkov rezerv v
znesku 302,213.002,80 SIT,

– iz ostanka dobička, ustvarjenega v letu
1998 v znesku 1,951.164,49 SIT in

– iz revalorizacije popravka dobička v le-
tu 1998 v znesku 335.139,80 SIT.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za poslovno leto 2001 se imenuje
revizorsko družbo Pricewaterhouse Coo-
pers, d.d., Ljubljana, ki je tudi do sedaj
opravljala revizijo našega poslovanja.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pra-

vico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan 24. 9.
2001.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine, ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
do udeležbe na skupščini in glasovalno pra-
vico lahko uresničujejo delničarji, njihovi po-
oblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošto dostavijo
družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje
tri dni pred sejo skupščine. Udeležence po-
zivamo, da pridejo na skupščino vsaj pol
ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu
se v sprejemni pisarni prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim doku-
mentom, ter prevzamejo gradiva in glaso-
valne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan - v tajništvu na sedežu družbe -
v Mariboru, Trg svobode 3.

Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-

niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
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vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo upravi utemeljene nasprotne predloge
in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje istega dne in v istih prostorih. Skup-
ščina bo v tem primeru odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo od-

prt eno uro pred začetkom zasednja skup-
ščine.

Vinag, d.d.
direktor uprave

Borut Kruder

Št. 000772 Ob-54082
Na osnovi določil 8. člena Statuta delni-

ške družbe Avto Celje d.d. uprava Avto Ce-
lje d.d. sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Avto Celje d.d.

v prostorih Zavarovalnice Triglav Celje,
Mariborska 1, 27. septembra 2001 ob
12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delov-

nih teles skupščine in ugotovitev navzočno-
sti.

Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine imenuje Zupanc
Darko in izvoli verifikacijska komisija v se-
stavi: Cehner Franc, predsednik, ter Vren-
ko Gojko in Anderlič Gregor kot preštevalca
glasov.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marko
Fink.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev letnega poročila za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2000, vključno z bi-
lanco stanja, izkazom uspeha in poslovnim
poročilom na podlagi pozitivnega mnenja
nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička poslovnega leta 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlagani sklep o delitvi dobička,
in sicer čisti dobiček v znesku 47,579.000
SIT ugotovljen v računovodskih izkazih za
leto 2000 ostane nerazporejen.

4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov Avto Celje d.d. v letu
2001 se na predlog nadzornega sveta ime-
nuje revizijsko hišo Plus Revizija d.o.o. Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v splošni službi na sedežu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Delničarji, njihovi zastopniki in poobla-
ščenci so v skladu s statutom dolžni najaviti
svojo udeležbo upravi družbe najmanj 3 dni
pred dnevom poteka skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno deponirano
na sedežu družbe.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

Avto Celje d.d.
uprava

Ob-54160
Uprava Hotela Lev, družbe za hotelir-

stvo, gostinstvo in turizem, d.d., 1000 Ljub-
ljana, Vošnjakova 1, (v nadaljevanju družba)
vabi delničarje na

8. sejo skupščine družbe
Hotel Lev d.d., Ljubljana

Uprava družbe v soglasju z nadzornim
svetom družbe sklicuje 8. redno sejo skup-
ščine družbe, ki bo v torek 2. 10. 2001 ob
12. uri na sedežu družbe, 1000 Ljubljana,
Vošnjakova 1, v dvorani Karantanija v pritli-
čju hotela, z naslednjim dnevnim redom :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine
in določitev notarke.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se imenuje Janka Pučnika, za prešte-
valce glasov Majo Selan, Uroša Hriberske-
ga in Simono Petrovič, za notarko mag. Ni-
no Češarek.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo za leto 2000 v predloženem
besedilu na podlagi pozitivnega mnenja po-
oblaščenega revizorja in nadzornega sveta.

3. Pokrivanje izgube za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se predlog

uprave in mnenje nadzornega sveta o pokri-
vanju izgube, nastale v letu 2000. Izguba se
pokrije:

– v breme prenešenega dobička iz prejš-
njih let v višini 7,631.100,94 SIT,

– v breme revalorizacijskega popravka
prenešenega dobička iz prejšnjih let v višini
766.690,50 SIT,

– v breme vplačanega presežka kapitala
v znesku 128,303.112,19 SIT,

– v breme revalorizacijskega popravka
vplačanega presežka kapitala v znesku
15,165.427,86 SIT.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2001.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za leto 2001 skupščina imenuje
družbo Plus revizija, d.o.o. Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci, kateri so
vpisani v delniški knjigi na podlagi podatkov
Klirinško depotne družbe na dan 30. 9.
2001. Pooblastilo mora biti pisno in dostav-
ljeno družbi najkasneje do petka,
28.09.2001, do 14. ure in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi na podlagi podatkov Kli-
rinško depotne družbe na dan 31. 8. 2001
in, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi najkasneje do pet-
ka, 28. 9. 2001 do 14. ure.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo
glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-

niti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe
iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem v tajništvu generalne direktori-
ce vsak delovni dan od 11. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge dnevnega reda pisno
sporočijo upravi družbe najkasneje v sed-
mih dneh po objavi sklica seje skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se čez pol ure vnovič sestane.
V primeru vnovičnega zasedanja je skup-

ščina sklepčna ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Hotel Lev, d.d., Ljubljana
uprava družbe v funkciji

generalne direktorice
Vidmar Zlata, dipl. ek. inž. kem. tehn.

Stečajni postopki
in likvidacije

St 34/2001 S-53931
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Factor zasebno podjetje
za svetovanje in zunanjo trgovino d.o.o.
Ljubljana, Slovenska 54, za dne 24. 9.
2001 ob 12. uri v sobi 368/III tega sodi-
šča.

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 14. 8. 2001

St 29/2001-16 S-53982
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 29/2001 z dne 6. 8. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Francem Furma-
nom s firmo Montaža inkrementalnih
števcev - raziskovalna dela Furman
Franc s.p., Titova 52, Slovenska Bistri-
ca, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2001

St 10/2001-15 S-53983
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 10/2001 z dne 6. 8. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad po-
djetjem Anatolle Trgovina, storitve in pro-
izvodnja d.o.o., Maribor, Pod vinogradi
31/b, ker je premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po

Objave sodišč
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tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2001

St 107/2000-19 S-53984
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 107/2000 z dne 6. 8. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samos-
tojnim podjetnikom Stanislavom Voglarjem,
s firmo Avto šola Voglar, Voglar Stanislav
s.p., Trg osvoboditve 19/a, Lenart v Slo-
venskih goricah, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2001

St 19/2001-19 S-53985
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 19/2001 z dne 6. 8. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Robertom Čer-
nkom, s firmo Černko Robert - Knjigo-
vodski servis s.p., Vidičeva ulica 9, Mari-
bor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2001

St 113/2000-16 S-53986
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 113/2000 z dne 6. 8. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad po-
djetjem Super E Export - import, podjetje
za trgovino, turizem, gostinstvo in stori-
tve d.o.o., Maribor, Tančeva 12, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2001

St 117/2000-18 S-53987
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 117/2000 z dne 6. 8. 2001 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad sa-
mostojnim podjetnikom Igorjem Tušem, s
firmo Bar Maistrova klet in bar Desetka,
Tuš Igor s.p., Zavrh 42, Voličina, ker je
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2001

St 2/2001-16 S-53988
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 2/2001 z dne 6. 8. 2001 začelo in takoj

zaključilo stečajni postopek nad samosto-
jno podjetnico Marijo Šturm, s firmo Bar
Frenki, Šturm Marija s.p., Zg. Senarska
13/b, Sv. Trojica, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2001

St 10/2000 S-53989
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v postopku pri-
silne poravnave zoper dolžnika Bača, To-
varna volnenih izdelkov, d.d., Podbrdo
dne 17. 9. 2001 ob 9. uri v sobi 110/I tega
sodišča.

Upniki si lahko načrt finančne reorgani-
zacije ogledajo v ponedeljek, sredo in pe-
tek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi od 14.
do 16.30 pri tem sodišču v sobi št. 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 8. 2001

St 65/2000 S-53990
To sodišče je dne 16. 8. 2001 izdalo

sklep opr. št. St 65/2000 o začetku likvida-
cijskega postopka zoper dolžnika Stano-
vanjska zadruga, p.o. Idrija, Rozmanova
21/a, Idrija.

Za likvidacijsko upraviteljico se določi
Ksenija Toplikar Zorn.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu se-
natu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku likvidacijskega po-
stopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti so-
dno takso v višini 5% tolarske vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upni-
kov, vendar največ do vrednosti 2.000 točk.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh iz-
vodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 9.
11. 2001 ob 8.30 v sobi št. 108/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 17. 8. 2001.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2001

St 33/2000 S-53991
To sodišče v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Mlinotest Hotel Planika,
d.o.o., Ajdovščina, Prešernova 20, izven na-
roka dne 16. 8. 2001 sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Mlinotest Hotel Planika, d.o.o., Aj-
dovščina, Prešernova 20, matična št.
5619092, davčna številka 22951466 in ki
se takoj zaključi.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
Okrožnega sodišča v Novi Gorici pod št. vl.
1-2499-00.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Premoženje stečajnega dolžnika se izro-
či Občini Ajdovščina brez prevzema obvez-
nosti.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2001

St 252/2000 S-53992
To sodišče je s sklepom opr. št. St

252/2000 z dne 10. 7. 2001 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Motel Grosuplje d.d., Ljubljanska c. 65,
Grosuplje in njegovimi upniki sprejeto na
naroku za prisilno poravnavo dne 13. 6.
2001.

Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom razreda D pla-
čati njihove terjatve 100%, s poplačilom v
letih 2003 do 2004, vsako leto po eno
tretjino z letno obrestno mero v višini EU
R+1%, pri čemer se v letih 2001 in 2002
obresti pripisujejo glavnici, naslednja tri leta
pa se jih plačuje dvakrat letno, sočasno s
plačilom glavnice.

Upnikom razreda E v višini 20% njihovih
ugotovljenih terjatev, pri čemer naj bi se
izplačilo izvedlo v februarju leta 2001, do
izplačila pa se terjatve ne bi obrestovale.

Ugotovilo je, da je upnik oblikoval razred
A, (to je hipotekarnega upnika) in razred B,
(to je obveznosti do zaposlenih, vključno z
vsemi prispevki), na katere potrjena prisilna
poravnava nima pravnega učinka.

Ugotovilo je, da prisilna poravnava učin-
kuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 12. 2. 2001, kot dneva začetka postop-
ka prisilne poravnave.

V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
4. koloni (znesek ugotovljene terjatve) pri-
loge 1 k sklepu, ki je sestavni del izreka
sklepa, zato jih je dolžan dolžnik izplačati v
višini in v rokih, kot so navedeni v 3. točki
izreka sklepa.

S potrditvijo prisilne poravnave prenaša-
ta upnika na dolžnika v nadaljevanju nave-
dene terjatve:

– Elektronček d.o.o., Mengeš v višini
87,830.000 SIT,

– Interblok d.o.o., v višini 1,523.000
SIT.

Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register, v skla-
du s sklepom o povečanju osnovnega kapi-
tala z novimi stvarnimi vložki (terjatvami) dol-
žnika z dne 23. 4. 2001 in izdati upnikoma
po vpisu tega povečanja v sodni register
sledeče število navadnih imenskih delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico in
sicer:

– Elektrončku d.o.o., Mengeš, 87.830
delnic,

– Interbloku d.o.o., Mengeš, 1.523 del-
nic.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
13. 6. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 23. 7.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2001

St 43/2001 S-53993
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

43/2001 z dne 27. 7. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Škorpiturs, sve-
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tovanje in posredovanje Kauković Dže-
mal s.p., Žimarice 55, Sodražica ter ga z
istim sklepom zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz registra samostojnih podjet-
nikov, pod opravilno številko 460535 96
pri pristojni upravni enoti.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2001

St 7/97 S-54068
Četrti narok za preizkus terjatev in narok

za obravnavanje osnutka za glavno razdeli-
tev stečajne mase v stečajnem postopku
nad dolžnikom Alples pohištvo d.o.o. Že-
lezniki, Češnjica 48a, Železniki bo dne
28. 9. 2001 ob 9. uri v sobi 113/I tukaj-
šnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za glav-
no razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni - soba št. 6 v pritličju Okrožnega
sodišča v Kranju.

Upnike se pozove, da stečajni upravite-
ljici sporočijo spremembe žiro računov na
katere se nakaže plačilo po glavni delitvi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 8. 2001

St 7/98 S-54069
Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom opr.

št. III Cpg 55/2001 z dne 18. 7. 2001 raz-
veljavilo sklep Okrožnega sodišča v Kranju
opr. št. St 7/98-1827 z dne 21. 6. 2001, s
katerim je bil stečajni postopek proti dolžni-
ku Peko trgovina, družba za trgovino in
proizvodnjo d.o.o. - v stečaju, Cesta Ste
Marie aux Mines 5, Tržič, ustavljen.

Sklep o ustanovitvi je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS št. 54/2001 dne 29. 6. 2001.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 8. 2001

St 16/2001 S-54071
To sodišče je dne 17. 8. 2001 izdalo

sklep opr. št. St 16/2001, da se začne
stečajni postopek zoper dolžnika Tovarna
pohištva Čepovan, d.d., Čepovan 42.

Za stečajnega upravitelja se določi Du-
šan Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zih prijavijo svoje terjatve stečajnemu sena-
tu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno tak-
so v višini 5% tolarske vrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posamezih upnikov, ven-
dar največ do vrednosti 2.000 točk. Vsi do-
kazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. 11. 2001 ob 8.45 v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodi-
šča dne 17. 8. 2001.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 8. 2001

St 5/2001-40 S-54074
To sodišče je s sklepom opr. št. St

5/2001 z dne 18. 6. 2001, ki je postal
pravnomočen dne 3. 7. 2001, potrdilo skle-

njeno prisilno poravnavo med dolžnikom In-
tegral Dolenjske in Bele Krajine, d.o.o.,
Novo mesto, promet, turizem in delavni-
ce, Novo mesto, Podbevškova 2 in nje-
govimi upniki.

Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvr-
stil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:

A. Razred terjatev ločitvenih upnikov, ka-
terih položaj se po potrditvi prisilne porav-
nave ne spremeni.

B. Razred terjatev navadnih upnikov, ka-
terih terjatve bo dolžnik poplačal v višini 20%
ugotovljenih terjatev v roku enega leta po
sprejemu sklepa o potrditvi prisilne poravna-
ve, skupaj z obračunanimi obrestmi v višini
temeljne obrestne mere do dneva poplačila.

C. Razred terjatev upnikov, ki svoje ter-
jatve spreminjajo v lastniške deleže.

D. Razred terjatev delavcev iz naslova
regresa in neprednostnih terjatev, kar se
izplača v višini 20% ugotovljenih terjatev do
31. 12. 2001.

E. Razred neprijavljenih ali spornih terja-
tev, katerih poplačilo v višini 20%, bo izvr-
šeno v roku enega leta od dneva nesporne
ugotovitve temelja in višine terjatve.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene, po posameznih razredih z naved-
bo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov nji-
hovih terjatev in rokov za poplačilo in sez-
nam upnikov, ki konvertirata terjatve v kapi-
tal dolžnika, so sestavni del izreka sklepa
potrjene prisilne poravnave.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
šajo upniki, navedeni v seznamu iz C. razre-
da, svoje terjatve, navedene v seznamu, na
dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis po-
večanja osnovnega kapitala v sodni register
v skladu s sklepoma o povečanju osnovnega
kapitala dolžnika z novimi stvarnimi vložki (ter-
jatvami) dolžnika z dne 11. 4. 2001 in 8. 6.
2001. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postop-
ka udeležili, pa so bile njihove terjatve prere-
kane, če se naknadno ugotovijo.

Sklep o potrditvi prisilne poravnave ima
za vse upnike, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene, moč izvršilnega naslova.

Vsak udeleženec v postopku nosi svoje
stroške postopka.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 8. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Družba TAB - Tovarna akumulatorskih
baterij, d.d., Polena 6, Mežica, preklicuje
štampiljke z naslednjo vsebino: Rudnik
Mežica - TAB, d.d. Tovarna akumulator-
skih baterij, Polena 6, Mežica. Štampiljke
so imele evidenčne številke od 1 do 20.
Ob-54142

Inles d.d. Kadrovsko-pravna služba,
Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, preklicu-

je štampiljko št. sedem pravokotne oblike
delniške družbe Inles d.d. iz Ribnice z
naslednjo vsebino: INLES Proizvodnja, tr-
ženje in inženiring d.d., Kolodvorska 22,
Ribnica 7. Ob-54007

PESKO IVAN s.p., Gradbena mehani-
zacija, Prečna ulica 1, Šempeter v Savinj-
ski dolini, štampiljko velikosti 5,5 cm x 2
cm, z vsebino: GRADBENA MEHANIZA-
CIJA Pesko Ivan s.p., 3311 Šempeter v
Sav. dolini, Prečna ul. 1, tel.
03/702-611, mob.: 0609/644-589.
gnk-63736

Priglasitveni list

Bukovšek Marijan, Golo Brdo 16/b,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 056747/5067/01-37/1999, izdana
dne 15. 9. 1999. gny-63372

Danica Belec s.p., Šiviljstvo “Lady D”,
Bakovci, Mladinska 2, Murska Sobota,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
759/0935/00-46/1995, izdana dne 6.
3. 1995. gnm-63284

Drčar Anton, Lunačkova 23, Mirna,
obrtno dovoljenje, št. 31302-0041/00,
izdano dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gni-63488

Erčulj Jožica, Kopna pot 3, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št.
26-1958/96, matična št. 5672097, iz-
dan dne 25. 7. 1996. gnf-63266

Fajdiga Franc, Zaklanec 24/a, Horjul,
priglasitveni list, opravilna št.
28-1514/94, izdan dne 8. 12. 1994.
gnw-63299

Gorjup Marijan, Knifičeva ulica 3, Ru-
še, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
043964/0529/00-78/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-63489

Gril Pavle s.p., Gornji trg 23, Ljublja-
na, priglasitveni list, opravilna št.
25-0278/94, izdan dne 20. 5. 1994.
gnh-63514

Mlakar Izidor, Cesta Dušana Kvedra 2,
Litija, priglasitveni list, opravilna št.
23-0336/94, mat. št. 1077589, izdan
dne 1. 9. 1994. gno-63482

Pirc Lenart, Staneta Žagarja 40, Kranj,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
012629/3527/00-28/95, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gne-63217

Pirnat Katica, Letoviška 5, Portorož –
Portorose, priglasitveni list, opravilna št.
40-0918-95, izdan dne 1. 6. 1995.
gnc-63219

Spindler Marta, Vinarje 3, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-4668/96,
izdan dne 6. 11. 2000. gnv-63650

Šmalcelj Alojz, Šalka vas 80, Kočevje,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
31302-1067/00 in reprezentativno obrt-
no dovoljenje. gnz-63321

Šorli Mirko s.p., Koritnica 20/a, Gra-
hovo ob Bači, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 004860/0075/00-65/1995,
izdana dne 6. 3. 1995 pri OZS.
gng-63215

Umer Danilo, Pobeška cesta 4, Koper
– Capodistria, priglasitveni list, opravilna



Stran 5200 / Št. 69 / 24. 8. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

št. 17/II/3-758/94, mat. št. 5153206.
gnc-63319

Vrtačič Andrej s.p., Fortunata Bergan-
ta 3, Kamnik, obrtno dovoljenje, št.
0 4 1 1 7 2 / 0 9 4 5 / 0 0 - 2 5 / 1 9 9 5 .
gng-63490

Potne listine

Banovšek Rudolf, Razgor 2/b, Vojnik,
potni list, št. BA 72568. gny-63122

Benedik Žaro, Črtomirova 21/b, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 443281, izdala UE
Ljubljana. gnw-63724

Bernard Marko, Zgornja Senica 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 900062, izda-
la UE Ljubljana. gnr-63183

Besednjak Marija, Osek 9, Šempas,
potni list, št. AA 985349, izdala UE Nova
Gorica. gnw-63399

Bezek Ivan, Cesta na Markovec 49,
Koper – Capodistria, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 61704, izdala UE Koper.
gnu-63276

Bijelić Jože, Puhova 5, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 334739, izdala UE Ljublja-
na. gnm-63559

Borin Maja, Koroška ulica 35, Ruše,
potni list, št. BA 640220. gng-63290

Bregeš Dalibor, Trg 64, Prevalje, potni
list, št. BA 277486, izdala UE Ravne na
Koroškem. gny-63172

Brumen Vojka, Pokopališka cesta 2,
Celje, potni list, št. AA 751413.
gne-63167

Černe Vladimir, Poljšica 45, Begunje
na Gorenjskem, potni list, št. AG 11861.
gny-63247

Černič Jožefa, Ižanska cesta 104/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 88825, izdala
UE Ljubljana. gnn-63483

Černoga Matjaž, Delavska ulica 1, Kr-
ško, potni list, št. BA 742822, izdala UE
Krško. gnt-63127

Čulina Neda, Skolibrova 8, Ormož,
potni list, št. AA 182113, izdala UE Or-
mož. gnv-63150

Dacar Ivo, Zvirče 1, Tržič, potni list, št.
AA 84007. gnb-63395

Dedić Sandra, Rimska cesta 2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 587701, izdala UE
Ljubljana. gnm-63234

Dilica Vanija, Ulica Franeta Marušiča
1, Izola – Isola, potni list, št. AA 509040,
izdala UE Izola. gns-63407

Dolenšek Daniela, Breisacherstrasse
90, 4057 Basel, Švica, potni list, št. AA
362737. gnx-63723

Dolenšek Milan, Alpska 3, Bled, potni
list, št. AA 754961, izdala UE Radovljica.
gnw-63249

Fabjan Igor, Rezijanska ulica 11, Mari-
bor, potni list, št. CA 3875. gnk-63336

Fabjan Rafael, Rezijanska ulica 11,
Maribor, potni list, št. BA 740360.
gnj-63337

Ferjančič Irena, Lužiško-Srbska 7,
Ljubljana, potni list, št. AA 597677, izdala
UE Ljubljana. gnr-63379

Filipič Tanja, Ledinica 25, Škofja Lo-
ka, potni list, št. CA 9572. gni-63688

Fišer Gorazd, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, potni list, št. AA 315052, izdala
UE Ljubljana. gnw-63574

Florjančič Ana, Klavčičeva ulica 11/a,
Koper – Capodistria, potni list, št. BA
912750. gng-63140

Frankulović Dragan, Ob Meži 28, Pre-
valje, potni list, št. CA 14605, izdala UE
Velenje. gng-63540

Furlan Bojan, Merljaki 54, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 81948, iz-
dala UE Nova Gorica. gnl-63735

Girotto Jurij, Pregljeva ulica 24, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 521142, izdala UE
Ljubljana. gnq-63430

Gojković Darko, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 560051, izdala UE
Ljubljana. gng-63715

Golob Andrej, Majaronova 14, Ljublja-
na, potni list, št. BA 984597, izdala UE
Ljubljana. gnz-63221

Golub Tadej, Polje, Cesta VI/28, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 294512, izdala UE
Ljubljana. gnr-63754

Gudalo Ana, Zidarska pot 4, Brežice,
potni list, št. BA 928831, izdala UE Breži-
ce. gnu-63126

Habjanič Branko, Cesta proletarskih
brigad 61, Maribor, potni list, št. BA
673485. gns-63778

Honzak Lidija, Beljaška 20, Ljubljana,
potni list, št. CA 35405, izdala UE Ljublja-
na. gnm-63759

Hrvatin Nadja, Kampel 12, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. AA 353126, izdala
UE Koper. gnv-63400

Ibranović Kadrija, Šmartinska cesta 24,
Ljubljana, potni list, št. AA 679248, izdala
UE Ljubljana. gnh-63714

Jaksetič Anita, Tomšičeva 7, Ilirska
Bistrica, potni list, št. AA 70897.
gnb-63295

Jerina Anton, Vegova ulica 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 308385, izdala UE
Ljubljana. gno-63432

Josić Drago, Turjaško naselje 12, Ko-
čevje, potni list, št. 3725, izdala UE Ko-
čevje. gni-63538

Kaker Črt, Vojke Šmuc 6, Koper – Ca-
podistria, potni list, št. BA 578019, izdala
UE Koper. gnl-63414

Kaker Črt, Vojke Šmuc 6, Koper – Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 163916, izdala UE Koper. gne-63417

Kaker Dajana, Vojke Šmuc 6, Koper –
Capodistria, potni list, št. AA 353224, iz-
dala UE Koper. gnn-63412

Kaker Dajana, Vojke Šmuc 6, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 60465, izdala UE Koper.
gns-63428

Kaker David, Cesta na Markovec 9,
Koper – Capodistria, potni list, št. AA
353223, izdala UE Koper. gnk-63415

Kaker David, Vojke Šmuc 6, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico,
izdala UE Koper. gnj-63416

Kekić Adis, Smrekarjeva ulica 26, Izo-
la – Isola, potni list, št. BA 915267, izda-
la UE Izola. gni-63738

Kerčmar Ivan, Hodoš 91, Križevci, pot-
ni list, št. BA 715562, izdala UE Murska
Sobota. gnb-63520

Koglot Tjaša, Ulica na Lokvi 6, Šempe-
ter pri Gorici, potni list, št. BA 711319,
izdala UE Nova Gorica. gnk-63411

Korada Matjaž, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 736203, izdala UE
Ljubljana. gnv-63550

Kos Irena, Celovška 142, Ljubljana,
potni list, št. BA 853109, izdala UE Ljub-
ljana. gne-63792

Koselj Jasna, Tržaška cesta 51/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 560727, izda-
la UE Ljubljana. gnz-63350

Kosovelj Zvonko, Ob žici 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 304. gnz-63446

Kovačević Zedin, Litijska 156, Ljublja-
na, potni list, št. BA 847927, izdala UE
Ljubljana. gni-63263

Kovačič Sodnik Gabrijela, Kladezna uli-
ca 20, Ljubljana, potni list, št. BA 135669,
izdala UE Ljubljana. gnx-63598

Kramar Željka, Fazanska ulica 4, Por-
torož – Portorose, potni list, št. BA
228274, izdala UE Piran. gnv-63575

Kropar Marjeta, Moste 95, Komenda,
potni list, št. AA 377043, izdala UE Kam-
nik. gnp-63681

Krznar Janez, Jašnikova 19, Kisovec,
potni list, št. AA 866706. gnf-63241

Krznar Marjana, Jašnikova 19, Kiso-
vec, potni list, št. BA 255787.
gng-63240

Kučan Ludvik, Tugomerjeva 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 444263, izdala UE
Ljubljana. gng-63765

Kumperščak Nina, Pasterkova 3, Mari-
bor, potni list, št. BA 761203. gni-63388

Kunej Peter, Breg 22, Ljubljana, potni
list, št. P 39486. gnz-63271

Lah Marjan, Putrihova ulica 1, Ljublja-
na, potni list, št. AA 216098, izdala UE
Ljubljana. gns-63353

Lamut Aleš, Bezena 18/a, Ruše, potni
list, št. BA 672543. gnh-63289

Lastrić Tomislav, Trg Franca Kozarja
14/a, Hrastnik, potni list, št. BA 802454.
gno-63257

Lazar Matej, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 106129, izdala UE Nova Gorica.
gnf-63391

Lednik Tomi, Križ 111, Sežana, potni
list, št. AA 483147, izdala UE Sežana.
gnw-63774

Luzar Igor, Podgorska ulica 18, Koče-
vje, potni list, št. AA 738069, izdala UE
Kočevje. gnh-63739

Majetić Edin, Tržaška cesta 86, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 889014, izdala UE
Ljubljana. gnc-63244

Majetić Ervin, Tržaška cesta 86, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 885877, izdala UE
Ljubljana. gne-63242

Majetić Fikret, Tržaška cesta 86, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 674429, izdala UE
Ljubljana. gnt-63327

Majetić Hasiba, Tržaška cesta 86,
Ljubljana, potni list, št. AA 674428, izdala
UE Ljubljana. gnd-63243

Majkić Danijela, Cesta maršala Tita 96,
Jesenice, maloobmejno prepustnico, št.
AI 118228. gnh-63339

Malinović Dušan, Cesta maršala Tita
47, Jesenice, potni list, št. BA 818125,
izdala UE Jesenice. gnq-63230
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Marinčič Ana, Reteče 96, Škofja Loka,
potni list, št. BA 735696. gnk-63761

Marinčič Eva, Reteče 96, Škofja Loka,
potni list, št. BA 735697. gnj-63762

Marinčič Rok, Reteče 96, Škofja Lo-
ka, potni list, št. BA 735695. gnl-63760

Markežič Josip, Vinjole 43, Portorož –
Portorose, potni list, št. AA 206550, izda-
la UE Piran. gny-63572

Maučec Franc, Martjanci 32, Martjan-
ci, potni list, št. AA 415993, izdala UE
Murska Sobota. gnf-63741

Menart Andrej, Mestni trg 33, Škofja
Loka, potni list, št. BA 423343, izdala UE
Škofja Loka. gny-63297

Miklavec Davorin, Vesna 20, Portorož
– Portorose, potni list, št. AA 155581,
izdala UE Piran. gnw-63274

Mikuž Ana, Ulica B. Kalina 15, Solkan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 101216,
izdala UE Nova Gorica. gnc-63569

Milošević Jelena, Černetova ulica 29,
Ljubljana, potni list, št. AA 452935, izdala
UE Ljubljana. gnv-63250

Mlakar Samo, Tyrševa 18, Maribor,
potni list, št. AA 64129. gnu-63651

Molk Marko, Kidričeva 12, Kranj, pot-
ni list, št. BA 859114. gnl-63585

Nikolič Nera, Partizanska 5/f, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 762642, iz-
dala UE Koper. gnu-63551

Novak Janez, Strma pot 4/a, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 914600, iz-
dala UE Koper. gnn-63533

Omahna Zdenka, Levstikova 8, Litija,
potni list, št. BA 507522. gnk-63436

Omerzu Larisa, Ljubljanska cesta 8,
Dob, potni list, št. CA 15147, izdala UE
Domžale. gnq-63605

Omerzu Mojca, Ljubljanska cesta 8,
Dob, potni list, št. BA 478101, izdala UE
Ljubljana. gnr-63604

Padežnik Ajda, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720228, izdala UE
Ljubljana. gnu-63301

Padovac Josip, Levstikova 7, Žiri, pot-
ni list, št. AA 655605. gnr-63258

Pal Katja, Gornji Lakoš 117/b, Lenda-
va – Lendva, potni list, št. BA 559618,
izdala UE Lendava. gng-63169

Pašagić Muhamed, Cesta na Roglo
11/b, Zreče, potni list, št. BA 918615,
izdala UE Slovenske Konjice. gnu-63776

Pavlin Tatjana, Temenica 73, Šentvid
pri Stični, potni list, št. AA 936554, izdala
UE Ljubljana. gnq-63255

Perič Robert, Juša Kozaka 21, Ivan-
čna Gorica, potni list, št. BA 517195.
gnv-63300

Pezić Jana, Cesta talcev 8/b, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 852105, izdala UE
Jesenice. gnj-63237

Pezić Samir, Cesta talcev 8/b, Jeseni-
ce, potni list, št. BA 618093, izdala UE
Jesenice. gnk-63236

Pfeiler Viljem, Nasova 17, Apače, pot-
ni list, št. AA 130417, izdala UE Gornja
Radgona. gnw-63174

Pirc Ada, Forststrasse 87, Stuttgart,
Nemčija, potni list, št. AA 062450.
gnb-63270

Pivković Mladen Josip, Celovška 108,
Ljubljana, potni list, št. AA 292812, izdala
UE Ljubljana. gnc-63719

Plazačić Milomir, Bratov Hvalič 82, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 119520, izdala UE Nova Gorica.
gnb-63170

Pokleka Trajanka, Črtomirova ulica 22,
Ljubljana, potni list, št. AA 312436, izdala
UE Ljubljana. gnq-63755

Polajžer Vesna, Tepe 36, Polšnik, pot-
ni list, št. BA 290419. gnw-63749

Pregelj Bojan, Ljubljanska 12, Rakek,
potni list, št. AA 254753, izdala UE Cer-
knica. gnm-63409

Pregelj Nina, Ljubljanska 12, Rakek,
potni list, št. BA 586086, izdala UE Cer-
knica. gnl-63410

Prošič Rijad, Jakčeva 8, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 289501, izdala UE Ljublja-
na. gnz-63296

Pustovrh Janez, Krivec 1, Ljubljana,
potni list, št. AA 58576, izdala UE Ljublja-
na. gnd-63368

Rekar Andrej, Zabreznica 7/h, Žirovni-
ca, potni list, št. BA 100753, izdala UE
Jesenice. gnh-63164

Repovž Dejan, Cesta na Bokalce 3,
Ljubljana, potni list, št. AA 879047, izdala
UE Ljubljana. gnj-63712

Rismal Anja, Cankarjeva cesta 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 319240, izdala UE
Ljubljana. gny-63672

Rismal Borut, Cankarjeva cesta 4,
Ljubljana, potni list, št. AA 44715, izdala
UE Ljubljana. gnz-63671

Rojc Marko, Zalošče 43, Dornberk,
potni list, št. BA 488115, izdala UE Nova
Gorica. gnz-63396

Rotter Damjan, Žigonova ulica 31,
Ljubljana, potni list, št. BA 662226, izda-
la UE Ljubljana. gnf-63291

Rupnik Peter, Črni vrh 22, Črni vrh
nad Idrijo, potni list, št. AA 745055.
gni-63613

Salobir Mihael, Prožinska vas 56, Što-
re, potni list, št. AA567732, izdala UE
Celje. gnv-63725

Serdinšek Stanko, Ferkova ulica 12,
Maribor, potni list, št. AA 732324.
gnd-63193

Sevčnikar Boštjan, Veluščkova ulica 6,
Izola – Isola, potni list, št. BA 575601,
izdala UE Izola. gnr-63404

Sitar Jožef, Sojek 21, Frankolovo, pot-
ni list, št. AA 26211, izdala UE Slovenj-
ske Konjice. gnv-63275

Slanič Matjaž, Ribičičeva ulica 9, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 975099, izdala UE
Ljubljana. gnm-63609

Smen Manuel, Posavec 136/a, Pod-
nart, potni list, št. BA 621718.
gng-63565

Sodnik Alan, Kladezna ulica 20, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 164401, izdala UE
Ljubljana. gny-63597

Stojkovič Matic, Vodmatska ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 732887, izda-
la UE Ljubljana. gnb-63795

Sušnik Tjaša, Gogalova ulica 10, Kranj,
potni list, št. BA 935336, izdala UE Kranj.
gnd-63618

Šerkezi Aleš, Breg 7, Mežica, potni
list, št. BA 100486, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnq-63580

Šiftar Goran, Klobovsova ulica 2, Škof-
ja Loka, potni list, št. BA 338308, izdala
UE Škofja Loka. gnn-63783

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, potni list, št. P 62959.
gni-63638

Špacapan Emil, Radivoja Korača 11,
Pančevo, potni list, št. BA 414396, izdala
UE Ljubljana. gnb-63695

Testen Darko, Levpa 48, Kal nad Ka-
nalom, potni list, št. BA 531552, izdala
UE Nova Gorica. gnh-63139

Tomaž Aljoša, Ulica Gubčeve brigade
63, Ljubljana, potni list, št. AA 168268.
gns-63303

Vahen Marko, Linhartova 94, Ljublja-
na, potni list, št. BA 876640. gnd-63343

Veselaj Ariana, Sotelska cesta 60, Ro-
gaška Slatina, potni list, št. BA 954243,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnk-63161

Vinkovič Tadeja, Erjavčeva 23, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 21060, izdala UE Koper. gnf-63141

Zajtl Sebastjan, Teharska cesta 116/a,
Celje, potni list, št. BA 877811, izdala UE
Celje. gny-63272

Zemljič Ciril, Cesta 4. maja 50/c, Cer-
knica, potni list, št. AA 015087.
gny-63097

Žabkar Jože, Požarnice 19, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. BA 43580, iz-
dala UE Ljubljana. gnv-63600

Žabkar Marija, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 19447, izdala
UE Ljubljana. gnj-63587

Osebne izkaznice

Antolin Anabela, V Dovjež 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 89561. gnu-63376

Bačar Uroš, Čebelarska ulica 14, Ore-
hova vas, osebno izkaznico, št. 534292.
gnf-63341

Badovinac Silvio, Čevljarska 2, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
93209. gnj-63137

Bajc Ivan, Višnje 18, Col, osebno iz-
kaznico, št. 187908. gnt-63356

Bečaj Janez, Gornji Rudnik, Cesta
II/18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
394395. gns-63128

Belaj Lilijana, Rudarjevo 23, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št.
894481. gnw-63374

Belšak Peter, Medič 46, Brestanica,
osebno izkaznico, št. 398485.
gnd-63722

Benič Justina, Dom upokojencev cen-
ter, Dom Tabor, Tabor 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 145949.
gnb-63545

Bitenc Bojan, Šišenska 115, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 766352.
gnq-63280

Boh Martin, Pod gozdom V/26, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 746231.
gnd-63547

Bohinc Ivanka, Dragovič 39, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 745085.
gnx-63273

Bregar Andrej, Gorenjskega odreda
16, Kranj, osebno izkaznico, št. 897058.
gnc-63269
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Breznik Zdenka, Gumnišče 5, Škoflji-
ca, osebno izkaznico, št. 290769.
gns-63203

Breznikar Tomaž, Njivice 10, Radeče,
osebno izkaznico, št. 117428.
gnj-63387

Brumat Mario, Ljubljanska cesta 88,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
194402. gnj-63562

Brumen Vojka, Pokopališka cesta 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 327190.
gnd-63168

Bržan Matej, Pahorjeva 26, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št.
406290. gnk-63136

Cafuta Darko, Videm pri Ptuju 21, Vi-
dem pri Ptuju, osebno izkaznico, št.
284671. gnk-63536

Capl Vida, Makole 3, Makole, osebno
izkaznico, št. 316730. gnc-63419

Casar Nataša, Plešičeva 41, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 557346.
gnf-63766

Čerčinović Tomica, Prešernova cesta
9/b, Velenje, osebno izkaznico, št.
208120. gnt-63727

Česnik Štefanija, Palčje 49, Pivka,
osebno izkaznico, št. 702209.
gnc-63394

Čulina Neda, Skolibrova 8, Ormož,
osebno izkaznico, št. 211574.
gnc-63144

Čuš Katarina, Plečnikova ulica 2, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 39532.
gnj-63162

Danjko Darko, Delavska 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 632286.
gne-63367

Delbelo Bruno, Parecag 156, Sečov-
lje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
678708. gnj-63537

Djurić Dušanka, Kandijska 47, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 421847.
gns-63553

Dobnik Stanislav, Hrastje 52, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 681239.
gnd-63568

Dolenšek Roman, Breg 158, Žirovni-
ca, osebno izkaznico, št. 33829.
gnt-63752

Džafić Mirvad, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 329680.
gny-63197

Erzar Tomaž, Tržaška 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 357919.
gns-63478

Ferjančič Irena, Lužiško-Srbska 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 485837.
gnm-63434

Flisar Marija, Ocinje 36, Rogašovci,
osebno izkaznico, št. 141714.
gne-63567

Fratnik Elvis, Slap ob Idrijci 37/d, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 682283.
gnl-63385

Furst Jožef, Goriška 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 1079. gnh-63239

Gantar Miha, Šentvid pri Stični 193,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
523512. gnz-63246

Garibović Majida, Glavarjeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 363437.
gnl-63185

Gobbo Živa, Morava 29, Izola – Isola,
osebno izkaznico, št. 244689.
gnu-63576

Gorenjc Zlatko Lado, Partizanska ce-
sta 43, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
229208. gnb-63745

Gostinčar Katja, Ulica Jožeta Kopitarja
58, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaz-
nico, št. 343804. gns-63753

Gradišnik Seidler Astrid, Mariborska
cesta 1, Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 148017. gns-63578

Grmek Matej, Kolarjeva 20/b, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 460145.
gnr-63129

Hanzlowsky Bojan, Jesenkova 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 476901.
gny-63222

Hladnik Maja, Polževa 6/e, Ajdovšči-
na, osebno izkaznico, št. 232960.
gng-63340

Homer Jasmina, Dalmatinska 46, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 291990.
gnt-63577

Horvat Olga, Dunajska cesta 319,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 658895.
gnq-63555

Hribar Urška, Finžgarjeva 12, Bled,
osebno izkaznico, št. 741385.
gnp-63556

Ilešič Meta, Trstenjakova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 42944. gnc-63294

Jagodič Robert, Prešna Loka 14/a,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 408099.
gnz-63771

Janžekovič Dušan, Sketova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 214961.
gnq-63780

Kaisersberger Tatjana, Kicar 108/c,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 315952.
gnh-63389

Kamenicki Davor, Cesta Františka Foj-
ta 6, Velenje, osebno izkaznico, št.
796160. gnc-63669

Kekec Maks, Mežanova ulica 16, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 83133. gnd-63393

Kekuš Janko, Cesta na Markovec 79,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 620119. gni-63138

Kidrič Ivan, Tekačevo 62/a, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 785894.
gnp-63381

Kirn Emilija, Jakčeva 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 440085.
gnn-63358

Knafeljc Jure, Dolomitska ulica 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 291927.
gnj-63512

Kocjančič Damjan, Strma pot 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 221214.
gnq-63380

Kodrič Jožef, Babnikova 14/a, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 686646.
gnq-63655

Kogovšek Stanislav, Petkovec 22,
Rovte, osebno izkaznico, št. 330187.
gnn-63408

Kosec Silvester, Krempljeva 10, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 284705.
gnq-63155

Košir Dragica, Cesta na Mele 6, Bre-
zovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
S 387584. gno-63682

Košir Mirko, Cesta na Mele 6, Brezovi-
ca pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. S
387589. gnm-63684

Kovačič Bogdan, Beblerjeva 4, Idrija,
osebno izkaznico, št. 7871. gnz-63571

Kus Bojan, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 305359.
gnc-63444

Lederer Janja, Vir, Valvazorjeva 2,
Domžale, osebno izkaznico, št. 495629.
gnk-63486

Lendero Vinko, Pod gradom 10, La-
ško, osebno izkaznico, št. 732073.
gnf-63641

Ljubič Marija, Zrinjskega 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 99750. gnp-63131

Lotrič Alenka-Neža, Pod bresti 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 546741.
gnk-63361

Lovrinović Josip, Kubed 7, Gračišče,
osebno izkaznico, št. 284732.
gnx-63173

Lukman Mihael, Godeninci 8, Sredi-
šče ob Dravi, osebno izkaznico, št.
833212. gnk-63386

Majcan Ana, Kampel 61, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 462076.
gno-63732

Makarovič Marko, Vojkova 72, Anho-
vo, osebno izkaznico, št. 678929.
gng-63390

Malavašič Boštjan, Cesta Krimskega
odreda 14, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
915233. gnh-63314

Malus Franjo, Linhartova 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 360423.
gnl-63535

Marcola Tadej, Ulica 25. maja 20, Pre-
stranek, osebno izkaznico, št. 622162.
gny-63397

Martinšek Uroš, Gasparijeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 343710.
gnk-63286

Maver Špela, Zavrti 39, Mengeš, oseb-
no izkaznico, št. 144437. gni-63363

Mihačič Marko, Čelje 17, Prem, oseb-
no izkaznico, št. 153753. gne-63492

Mihalinec Štefan, Kidričeva 55, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 422955.
gns-63678

Milanovič Nikola, Partizanska 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 496128.
gnk-63261

Milošević Jelena, Černetova 29, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 290482.
gnr-63279

Mrkun Zvonko, Za vasjo 42/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 385109.
gnv-63125

Mrmolja Trbovc Jasna Ivana, Herber-
steinova 8, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 469958. gnx-63098

Mršić Dejan, Pivška ulica 6, Postojna,
osebno izkaznico, št. 402559.
gnl-63660

Muljković Salih, Suha pri Predosljah
25, Kranj, osebno izkaznico, št. 399920.
gnx-63123

Novak Bogdan, Ulica 28. maja 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 185241.
gnz-63146

Odeb Sandi, Gorica pri Šmartnem 58,
Celje, osebno izkaznico, št. 876247.
gnx-63773
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Ogrinc Bojana, Na griču 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 801049.
gnn-63558

Orač Tina, Bojčeva 17, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 25633. gnh-63564

Pantar Sašo, Ulica Goce Delčeva 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 290223.
gns-63253

Pate Uroš, Šmihel pod Nanosom 57,
Postojna, osebno izkaznico, št. 756601.
gnl-63610

Peček Barbara, Dvorakova ulica 10/c,
Maribor, osebno izkaznico, št. 400798.
gnv-63775

Pelcar Polona, Preglov trg 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 408047.
gnx-63298

Perčić Martin, Ruska ulica 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 721040.
gns-63278

Pev Patricija, Trubarjeva 11/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 873159.
gnm-63534

Pfeiler Viljem, Nasova 17, Apače,
osebno izkaznico, št. 12635. gnv-63175

Pirš Olga, Mucherjeva 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 411468.
gnt-63552

Plazar Tomislav, Ulica OF 18, Trebnje,
osebno izkaznico, št. 342638.
gne-63267

Podvornik Uroš, Prušnikova 48, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 159980.
gnz-63646

Polajnar Nina, Gorenjska cesta 33/a,
Radovljica, osebno izkaznico, št.
194864. gnj-63437

Posch Hermina, Črnci 7, Apače, oseb-
no izkaznico, št. 113837. gnh-63539

Potočnik Franc, Veljka Vlahoviča 67,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
896205. gnd-63268

Praznik Danilo, Šalek 89, Velenje,
osebno izkaznico, št. 683249.
gnb-63120

Pregelj Lidija, Beblerjeva 33, Vipava,
osebno izkaznico, št. 600409.
gnf-63541

Prelogar Vlasta, Kuraltova 8, Maribor,
osebno izkaznico, št. 734909.
gne-63192

Pust Mojca, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 96337.
gnh-63689

Ragolič Almira, Alpska 15, Bled, oseb-
no izkaznico, št. 150328. gnm-63159

Ranc Irena, Čečovje 51, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 682205.
gnm-63384

Riđić Milan, Fabijanijeva 25, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 324862.
gnq-63180

Rifelj Franc, Kurirska ulica 7, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 241691.
gnr-63354

Romih Vojko, Cesta Kozjanskega odre-
da 4, Štore, osebno izkaznico, št.
218965. gns-63657

Rotter Damjan, Žigonova ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 842223.
gne-63292

Rozman Srečko, Ulica Jožeta Japlja
16/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
545774. gnr-63729

Rupnik Peter, Črni vrh 22, Črni vrh
nad Idrijo, osebno izkaznico, št. 99194.
gnh-63614

Sajko Alojz, Slovenska 18, Maribor,
osebno izkaznico, št. 653602.
gnz-63421

Sebanc Jože, Čilpah 2, Trebelno,
osebno izkaznico, št. 258296.
gnz-63371

Setnikar Jure, Črni vrh 46, Polhov Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 185336.
gnc-63744

Sevčnikar Boštjan, Veluščkova 6, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 304230.
gnv-63375

Sivec Andrej, Ulica Ruške čete 14, Ru-
še, osebno izkaznico, št. 28232.
gne-63392

Skušek Anton, Mirna vas 8, Trebelno,
osebno izkaznico, št. 727426.
gnd-63643

Slanič Jure, Fabianijeva 47, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 349810.
gnn-63608

Slatinek Bogomira, Lešje 1, Škofja vas,
osebno izkaznico, št. 322242.
gnj-63612

Spasojević Sanela, Ferkova 14, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 262494.
gnc-63644

Srnko Eva, Limbuška 66, Maribor,
osebno izkaznico, št. 253581.
gnb-63770

Strgar Frančiška, Ulica Pohorskega ba-
taljona 111, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 737422. gnf-63491

Strle Saša, Notranjska cesta 6, Cer-
knica, osebno izkaznico, št. 752799.
gnp-63231

Sušnik Tjaša, Gogalova ulica 10, Kranj,
osebno izkaznico, št. 792927.
gne-63617

Šabotić Fata, Cankarjeva 8, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 802112.
gnj-63737

Ščap Lojze, Brniška cesta 62, Vodice,
osebno izkaznico, št. 34701. gnc-63769

Škerjanec Amalija, Prušnikova 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 826494.
gnx-63148

Šketa Tomaž, Ljubljanska cesta 103,
Domžale, osebno izkaznico, št. 476684.
gno-63782

Škrablin Franc, Sladka Gora 20, Šmar-
je pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
61259. gnk-63611

Šuligoj Snežana, Kovačičeva 20, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
670174. gnp-63256

Taks Tomaž, Radvanjska 61, Maribor,
osebno izkaznico, št. 633912.
gnf-63566

Tihelj Marko, Zaloška cesta 133, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 133006.
gnh-63789

Tomše Mojca, Loka pri Framu 20,
Fram, osebno izkaznico, št. 41395.
gnt-63277

Trajkova Monika, Predjamska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 818297.
gng-63265

Veselko Zvonimir, Rožnodolska 57,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 792235.
gnf-63166

Videnšek Jernej, Milčinskega ulica 8,
Celje, osebno izkaznico, št. 318974.
gng-63190

Vrčon Robert, Dobravlje 10/e, Dobrav-
lje, osebno izkaznico, št. 727953.
gnr-63429

Vreš Estera, Žahenberc 26, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 748336.
gnb-63195

Zajc Anton, Celovška cesta 159, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 60323.
gno-63557

Zalokar Veronika, Žeje 6, Komenda,
osebno izkaznico, št. 370938. gnl-63639

Zekanović Robert, Gortanova 6, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 427824.
gnp-63731

Zupančič Mojca, Kantetova 72, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 176370.
gne-63767

Žorž Emiljan Jurij, Topniška ulica 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 389685.
gnt-63202

Vozniška dovoljenja

Alekić Đenada, Špeglova 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
121877, reg. št. 25377, izdala UE Vele-
nje. gnp-63581

Aračić Alen, Milčinskega 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 35655.
gnn-63583

Arnuš Boštjan, Dobravska cesta 3, Sel-
nica ob Dravi, duplikat vozniškega dovo-
ljenja, kat. BGH, št. S 953099, reg. št.
1153. m-1494

Bagun Neva, Vipavska ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482493, reg. št. 186417, izdala UE
Ljubljana. gnf-63516

Bajc Ivan, Višnje 18, Col, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1396025, reg.
št. 16723, izdala UE Ajdovščina.
gnx-63373

Batista Aleks, Trubarjeva 1, Ilirska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 561280, izdala UE Ilirska Bistrica.
gno-63132

Bečan Miha, Tončka Dežmana 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1497785, reg. št. 44908, izdala UE
Kranj. gnr-63204

Benda Uroš, Sp. Rečica 48, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8675, izdala UE Mozirje. gnh-63589

Bergelj Matjaž, Pot na Jošta 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
641908, reg. št. 34321, izdala UE Kranj.
gnq-63105

Bernard Marko, Zgornja Senica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. S 1364678, reg. št. 93711,
izdala UE Ljubljana. gns-63182

Bernik Tomaž, Tischlerjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SA 1266883, reg. št. 75058, izdala
UE Ljubljana. gny-63147

Beznik Slavko, Koprvnik 56, Bohinj-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1102384, reg. št. 24316.
gnl-63335
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Bilbija Sanja, Ulica Luke Svetca 5, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1466013, izdala UE Litija. gnl-63560

Bobič Jožica, Križevci 54, Križevci,
vozniško dovoljenje, št. 35255.
gnj-63112

Bodiroža Cvijeta, Ljubljanska 93, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36049. gnj-63787

Bohinc Justina, Skaručna 14/c, Vodi-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1490296, reg. št. 104963, izdala UE
Ljubljana. gnw-63549

Borovnik Darko, Šalek 88, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1532673, reg. št. 28203, izdala UE Ve-
lenje. gnm-63584

Brečko Urban, Gotovlje 76/g, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411617, izdala UE Žalec. gnh-63189

Bregar Andrej, Ulica Gorenjskega
odreda 16, Kranj, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1130375, reg. št. 47825,
izdala UE Kranj. gns-63207

Bremec Robert, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, reg. št.
27198, izdala UE Nova Gorica.
gnn-63333

Brenčič Andrej, Gorenjska cesta 19,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 7538, izdala UE Logatec.
gne-63717

Bricelj Boštjan, Beblerjev trg 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1250126, reg. št. 208370, izdala UE
Ljubljana. gns-63178

Bukovec Jaša, Zaloška cesta 216,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1525406, reg. št. 246732, izdala
UE Ljubljana. gno-63382

Cavazza Boris, Kongresni trg 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 842604, reg. št. 71340, izdala UE
Ljubljana. gne-63542

Cejan Metka, Pudob 28/a, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11100, izdala UE Cerknica. gnw-63149

Cerar Boštjan, Vir, Valvazorjeva 4/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
125 ccm in 11 kw, BGH, št. S 1468511,
reg. št. 33787, izdala UE Domžale.
gnq-63630

Coter Davor, Za vasjo 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1170457, reg. št. 111716, izdala UE Ma-
ribor. m-1474

Cvelbar Stanislava, Roje 6, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7934,
izdala UE Novo mesto. gno-63107

Cvetkovski Cane, Ulica H. Bračiča 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1230152, reg. št. 64000. m-1501

Čampa Mojca, Pšatnik 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1524834, reg. št. 246607, izdala UE
Ljubljana. gnd-63143

Čelan Viktor, Spuhlja 70/a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
8843, izdala UE Ptuj. gne-63317

Činč Tomaž, Ribiška pot 14, Beltinci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 30716.
gnt-63527

Črnigoj Klavdij, Dobravlje 46/a, Do-
bravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 831465, reg. št. 11046. gnn-63108

Dobaj Mojca, Šenberiška 23, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257832, reg. št. 27669, izdala UE Ve-
lenje. gnz-63171

Dolenčić Lidija, Kidričeva ulica 5, Len-
dava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13914, izdala UE Lendava.
gnk-63586

Dolenšek Roman, Breg 158, Žirovni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
604994, izdala UE Jesenice. gnu-63751

Ducman Boris, Ljubljanska 7/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1092471, reg. št. 81579. m-1479

Emeršič Duška, B. Kraigherja 4, Kidri-
čevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32554, izdala UE Ptuj. gnn-63208

Erjavec Lidija, Prešernova 4, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
980792, reg. št. 8449, izdala UE Gro-
suplje. gnv-63525

Erzar Tomaž, Tržaška cesta 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 730017, reg. št. 118402, izdala UE
Ljubljana. gng-63365

Firšt Zvonko, Pod gabri 29, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 341400,
reg. št. 37262. gnp-63431

Fon Borut, Zadobrovška cesta 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 888806, reg. št. 183818,
izdala UE Ljubljana. gnh-63364

Fras Vanja, Goljarjeva pot 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012630, reg. št. 204179, izdala UE
Ljubljana. gnq-63730

Fridl Brigita, Destrnik 32, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
32290, izdala UE Ptuj. gnf-63441

Gabrovšek Frančišek, Regentova 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 910252, reg. št. 34426, izdala UE
Maribor. m-1485

Gala Bem Danica, Strliška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 646389, reg. št. 49032, izdala UE
Ljubljana. gny-63522

Garibović Majida, Glavarjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970147, reg. št. 180028, izdala UE
Ljubljana. gnm-63184

Geder Darko, Noršinci 39, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, št. 8096.
gnk-63111

Gerželo Marko, Lokev 50, Lokev, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15538, izdala UE Sežana. gnj-63312

Glogovšek Ivan, Šentlenart 83, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2314, izdala UE Brežice. gnb-63345

Golobič Franc, Bučka 3, Škocjan, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
967564, reg. št. 1664, izdala UE Sevni-
ca. gny-63422

Grabar Štefan, Lucova 38, Petrovci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 27309.
gnq-63505

Grom Gregor, Bevke 3, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12400,
izdala UE Vrhnika. gnr-63179

Grubor Simon, Dvorjane 71/a, Spod-
nji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1472333, reg. št. 104255,
izdala UE Maribor. m-1483

Gvardjančič Marko, Ulica Gradnikove
brigade 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1488659, reg. št.
214739, izdala UE Ljubljana. gno-63757

Hajnc Fredi, Kozjak nad Pesnico 1,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 11846, izdala UE Pe-
snica. m-1502

Hajnžič Janez, Rošpoh 8/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
82891, reg. št. 2621, izdala UE Maribor.
m-1486

Hercog Peter, Streliška 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
305362, reg. št. 2451, izdala UE Mari-
bor. m-1484

Herman Branko, Liboje 14, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026813, izdala UE Žalec. gnp-63406

Hictaler Dean, Gozdna 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247836, reg. št. 65936. m-1482

Hodžić Vahidin, Dolenjska cesta 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1458669, reg. št. 242169, izdala
UE Ljubljana. gnr-63154

Hojsak Tanja, Ulica heroja Šlandra 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 915214, reg. št. 87473, izdala UE
Maribor. m-1473

Horvat Olga, Dunajska cesta 319,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 804666, reg. št. 24439, izdala UE
Kranj. gnr-63554

Hudobivnik Klavdija, Dergančeva ulica
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1106706, reg. št. 155593,
izdala UE Ljubljana. gnn-63758

Ilija Samo, Ograje 57, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 7628, izda-
la UE Logatec. gnt-63177

Ivec Janez, Ulica Gradnikove brigade
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 841848, reg. št. 157922,
izdala UE Ljubljana. gnt-63252

Jagušič Marijana, Kolonija 1. maja 27,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 31453, izdala UE Domžale.
gnt-63106

Jaklič Metod, Črtomirova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 841281, reg. št. 83074, izdala UE
Ljubljana. gnm-63334

Jaklič Simon, Cesta na Vrhovce 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1065221, reg. št. 203155, izdala
UE Ljubljana. gnx-63573

Janežič Leon, Neža 39, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 960, izda-
la UE Trbovlje. gnq-63205

Janžekovič Dušan, Sketova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. S 1419445, reg. št. 142269,
izdala UE Ljubljana. gnv-63779

Jašari Pretnar Minira, Vurnikova ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 161670, izdala UE Ljubljana.
gnw-63674

Jelovčan Zdenka, Vnanje gorice 79,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. S 889624, reg. št.
104563, izdala UE Ljubljana. gnz-63521

Jeriha Urban, Braslovče 31, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1439143, izdala UE Žalec. gns-63403
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Jovanović Branivoje, Triglavska ulica
19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 678291, reg. št. 83938,
izdala UE Ljubljana. gnw-63324

Jovčevski Sande, Kovinarska cesta
28/b, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 11312, izdala UE Kamnik.
gnl-63710

Junc Bernarda, Gorenje Mokro polje
8, Šentjernej, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 64/2001.
gnm-63484

Jurgec Alojz, Veljka Vlahoviča 77, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH,
št. S 335070, reg. št. 22914, izdala UE
Maribor. m-1491

Jurovič Marjana, Prežihovo 10, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15430, izdala UE Brežice. gnr-63679

Kadunc Marko, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266731, reg. št. 224856, izdala
UE Ljubljana. gnu-63226

Kaloh Janja, Vizoviškova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
442573, reg. št. 64044, izdala UE Mari-
bor. m-1492

Kamber Ivan, Pristaniška 12, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
23372. gnk-63636

Karapetrović Ratko, Valjavčeva ulica
14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1512106, reg. št. 54447, izdala UE
Kranj. gnl-63635

Kirar Marija, Zavinek 11, Škocjan, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
13088, izdala UE Novo mesto. gno-63307

Klaneček Alojz, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1286900, reg. št. 188268, izdala UE
Ljubljana. gnw-63424

Klavs Nataša, Rašiška ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1193703, reg. št. 220330, izdala UE
Ljubljana. gnl-63764

Klemenčič Vito, Lutverci 91, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13234, izdala UE Gornja Radgona.
gnq-63330

Knafeljc Jure, Dolomitska ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1369669, reg. št. 235191, izdala UE
Ljubljana. gnk-63511

Kocjančič Edvin, Branik 79/a, Branik,
vozniško dovoljenje, reg. št. 39190, izda-
la UE Nova Gorica. gnr-63504

Kofol Tina, Matinuči 31, Renče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 42017, iz-
dala UE Nova Gorica. gnx-63698

Kokaš Zoran, Černelavci, Pušča
105/a, Murska Sobota, vozniško dovolje-
nje, reg. št. 33650. gnp-63506

Končan Peter, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1420453, reg. št. 187006,
izdala UE Ljubljan. gnl-63260

Korelc Anton, Šubljeva 5, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1219563, reg. št. 3103, izdala UE Dom-
žale. gnq-63480

Korica Mihael, Prešernova 9, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1148810, reg. št. 25209. gns-63703

Kosajnč Benjamin, Ulica 8. februarja
35, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 1330942, reg. št. 105708,
izdala UE Maribor. m-1488

Koselj Jasna, Tržaška cesta 51/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1364706, reg. št. 231460, izdala
UE Ljubljana. gnd-63418

Kosovelj Zvonko, Ob žici 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228193, reg. št. 185696, izdala UE Ljub-
ljana. gng-63740

Kotnik Mihael, Koroška cesta 29, Šoš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 563111, reg. št. 5263, izdala UE Vele-
nje. gnc-63119

Kovačič Anton, Rakitna 135, Preserje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 67/2001. gni-63313

Kozel Bernarda, Rimska ploščad 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37259, izdala UE Ptuj. gns-63628

Kus Bojan, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1371713, reg. št. 127801, izdala UE
Ljubljana. gnd-63443

Kuzmin Peter, Viška cesta 46, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193457, reg. št. 187550, izdala UE
Ljubljana. gnp-63606

Kvas Špela, Bevkova 7, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 1170744,
izdala UE Žalec. gnz-63121

Lamut Rastko, Stjenkova ulica 41,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
reg. št. 31458, izdala UE Nova Gorica.
gns-63503

Lazar Matej, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 41938, izdala UE Nova
Gorica. gnr-63304

Lobnik Matevž, Dimičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1454994, reg. št. 243464, izdala UE
Ljubljana. gno-63607

Lorbek Tanja, Goričak 36, Zavrč, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 43614,
izdala UE Ptuj. gnp-63631

Lotrič Alenka-Neža, Pot bresti 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1234254, reg. št. 55110, izdala UE
Ljubljana. gnm-63359

Mačerol Anton, Dvor 101, Dvor, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 38935, izdala
UE Novo mesto. gnp-63481

Mahajnc Ana, Cesta zmage 92, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 250010, reg. št. 13405. m-1487

Mahnič Alojz, Polje 19, Bohinjska Bis-
trica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEFGH, št. S 427885, reg. št. 233.
gnx-63323

Majcen Anton, Trnovci 37, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. ABFEGH,
št. 1263, izdala UE Ormož. gnz-63746

Makarovič Marko, Vojkova 72, Anho-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 30368, izdala UE Nova Gorica.
gnb-63320

Malus Franjo, Linhartova cesta 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 217851, reg. št. 49601, izdala UE
Ljubljana. gno-63582

Marinč Matjaž, Petkovec 66, Rovte,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 6710, iz-
dala UE Logatec. gnz-63621

Marinčič Janez, Reteče 96, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10319, izdala UE Ljubljana na ime Marin-
čič Janko. gnz-63546

Marinič Aleš, Ribiška 12, Odranci, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14589, iz-
dala UE Lendava. gnx-63398

Martinšek Uroš, Gasparijeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1420431, reg. št. 233877, izdala
UE Ljubljana. gnp-63285

Maver Špela, Zavrti 39, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1408282, reg. št. 33590, izdala UE Dom-
žale. gnj-63362

Mervar Tatjana, Ljubljanska 69, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 25830, izdala UE Novo mesto.
gnn-63508

Mesić Damir, Staje 18, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1453740, reg. št. 213192, izdala UE
Ljubljana. gnk-63186

Mestek Jernej, Dolenje jezero 3/a,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1156288, reg. št. 10042, izdala UE
Cerknica. gnx-63623

Meško Zvonka, Mihovci 50, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5073, izdala UE Ormož. gnr-63629

Mihelak Marija, Črnova 11, Velenje,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 60/2001. gnd-63118

Miladinović Marko, Ulica Gubčeve bri-
gade 47, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1012358, reg. št.
173354, izdala UE Ljubljana. gnx-63248

Milanovič Nikola, Partizanska ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 926808, reg. št. 71328, izdala UE
Ljubljana. gnn-63262

Milovanovič Dejan, Ulica bratov Uča-
kar 104, Ljubljana, preklic vozniškega do-
voljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
68/2001. gnb-63470

Motaln Maksimiljan, Aškerčeva 26, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 383350, reg. št. 2128, izdala UE
Velenje. gnf-63791

Mravlak Tatjana, Zagrad 126, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1294794, reg. št. 32376. gni-63642

Mrkun Zvonko, Za vasjo 42/a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433996, reg. št. 81550, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-63124

Nagode Polona, Strmica 23, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7508,
izdala UE Logatec. gnd-63518

Novak Bogdan, Ulica 28. maja 75,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1013514, reg. št. 146848,
izdala UE Ljubljana. gnb-63145

Novak Janez, Strma pot 4/a, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9934. gnv-63500

Novak Mojca, Vojsko 15, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 933988,
reg. št. 171994, izdala UE Ljubljana.
gnv-63200

Novak Pavla, Podgora 28, Videm-Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480009, reg. št. 89831, izdala UE
Grosuplje. gnb-63670
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Obad Brane, Glavni trg 25, Kranj, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. BCEGH,
št. S 1254363, reg. št. 36633, izdala UE
Kranj. gnv-63425

Odeb Sandi, Gorica pri Šmartnem 58,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
33898. gny-63772

Omerzu Mojca, Ljubljanska cesta 8,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025392, reg. št. 141243, izdala UE
Ljubljana. gns-63603

Orač Tina, Bajčeva 17, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35905, izdala UE Novo mesto.
gno-63507

Ornik Janja, Prepolje 33/a, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221591, reg. št. 101290. m-1497

Paluc Alojz, Dvorjane 25, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 799194, reg. št. 55973, izdala UE Ma-
ribor. m-1495

Pantar Sašo, Ulica Goce Delčeva 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1489290, reg. št. 213889, izdala
UE Ljubljana. gnr-63254

Pavlin Rudolf, Cankarjeva ulica 14,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 13151, izdala UE Slovenj
Gradec. gnw-63499

Pažek Karmen, Spodnja Vižinga 28,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9189, izdala UE Radlje ob Dra-
vi. gnn-63433

Pečenik Aljoša, Kančeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 90620, reg. št. 145521, izdala UE
Ljubljana. gnt-63702

Pejić Danilo, Einspielerjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1165790, reg. št. 216351, izdala
UE Ljubljana. gni-63713

Pelicon Jožef, Šempas 75/b, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
7198, izdala UE Nova Gorica. gnu-63501

Peljhan Grega, Viška cesta 69/d, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 630714, reg. št. 148769, izdala UE
Ljubljana. gnl-63210

Peščerov Vladimir, Kersnikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 169112, reg. št. 138127, izdala UE
Ljubljana. gnr-63329

Pev Patricija, Trubarjeva 11, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BG, reg.
št. 43742, izdala UE Nova Gorica.
gnl-63510

Pisanski Mark, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632324, reg. št. 195096, izdala UE
Ljubljana. gnq-63130

Plahutnik Uroš, Frana Albrehta ulica 4/a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 15408, izdala UE Kamnik. gny-63622

Plut Nives, Božakovo 32, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 424824,
reg. št. 4521, izdala UE Metlika.
gnq-63305

Podboj Andraž, Studenec 13, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1153300, reg. št. 10892, izdala UE Treb-
nje. gnu-63426

Podjaveršek Sharon, Regentova 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 577224, reg. št. 84563. m-1490

Podobnik Jernej, Podlubnik 154, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26512, izdala UE Škofja Loka.
gnc-63794

Pogačnik Boštjan, Visoko 3/a, Visoko,
vozniško dovoljenje, št. S 1512114.
gnm-63634

Pojbič Koloman, Gornji Petrovci 31,
Petrovci, vozniško dovoljenje, reg. št.
16410. gns-63328

Polajžer Vesna, Tepe 36, Polšnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1246108, izdala UE Litija. gnv-63750

Popek Joško, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDEGH, št. S 437487, reg. št. 27002,
izdala UE Domžale. gng-63440

Prelog Janez, Cesta talcev 36, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 1164182, reg. št. 107292, izdala
UE Ljubljana. gnx-63748

Premzl Suzana, Nad gramoznico 13,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 682607, reg. št.
33849, izdala UE Ptuj. m-1478

Primožič Ivan, Cesta I. Istrske brigade
96, Pobegi, vozniško dovoljenje, št. S
772488. gnx-63523

Puc Silvester, Vodice 7, Col, vozniško
dovoljenje, št. S 58036, reg. št. 5950.
gnt-63302

Pust Mojca, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1265715, reg. št. 144105, izdala UE
Ljubljana. gng-63690

Rajšp Albert, Poh. Bataljona 28, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
609745, reg. št. 77114. m-1480

Redžić Osman, Ulica prvoborcev 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1352024, reg. št. 229561,
izdala UE Ljubljana. gny-63747

Rener Poljanec Ljudmila Andreja, Šmar-
tinska cesta 14, Ljubljana, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 391929, reg. št.
73259, izdala UE Ljubljana. gne-63342

Repanović Srđan, Adamičeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 1373748, reg. št. 236512,
izdala UE Ljubljana. gnj-63187

Repenšek Jelka, Na tratah 1/a, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7379, izdala UE Mozirje. gni-63592

Rismal Anja, Cankarjeva cesta 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 891284, reg. št. 92916, izdala UE
Ljubljana. gnx-63673

Rižner Andrej, Kolomban 51, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 39700. gnq-63109

Rojko Miroslav, Vurberk 33, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 69140, izdala UE Maribor. m-1476

Rolih Branko, Dolnji Zemon 91/a, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 82172, reg. št. 1510, izda-
la UE Ilirska Bistrica. gnc-63519

Rotter Damjan, Žigonova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 925394, reg. št. 114196, izdala UE
Ljubljana. gnh-63293

Rozman Srečko, Ulica Jožeta Japlja
16/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 972448, reg. št. 116378,
izdala UE Ljubljana. gns-63728

Rupnik Tomaž, Glavarjeva ulica 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 157864, izdala UE Ljubljana.
gnq-63355

Salaj Bojan, Bogišičeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 892131, reg. št. 143042, izdala UE
Ljubljana. gnl-63135

Sattler Aleš, Poštna ulica 7/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15427,
izdala UE Vrhnika. gnt-63227

Sebanc Jože, Čilpah 2, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1346283, reg. št. 9973, izdala UE Treb-
nje. gnb-63370

Sedlar Nada, Vrtača 15, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 353604,
reg. št. 78509, izdala UE Ljubljana.
gne-63517

Sekol Zlatko, Cesta na polje 10, Oplot-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 477522, reg. št. 14041, izdala UE Slo-
venska Bistrica. gnt-63427

Slapar Milan, Vrhpolje pri Kamniku
153, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 12500, izdala UE Kamnik.
gnt-63777

Smerdu Terezija, Vrtna ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813105, reg. št. 76506, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-63524

Sobotič Dragica, Šolska cesta 17, Bre-
stanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13695, izdala UE Krško. gng-63615

Stražar Maja, Sostrska cesta 4/b, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 890135, reg. št. 179136, izdala UE
Ljubljana. gnn-63733

Strgar Frančiška, Ulica Pohorskega ba-
tajlona 111, Ljubljana, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 847920, reg. št.
52553, izdala UE Ljubljana. gnx-63377

Strle Saša, Notranjska cesta 6, Cer-
knica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 203518, izdala UE Cerknica.
gnn-63233

Sulejmanović Nihad, Jenkova 9, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340277, reg. št. 29241, izdala UE Ve-
lenje. gnb-63720

Sušnik Uroš, Rove 18, Zagorje ob Sa-
vi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1272138, izdala UE Zagorje ob Savi.
gng-63165

Šarčević Damjana, Mali vrh pri Šmarju
62, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. SA 84513, reg. št. 1568, izdala
UE Grosuplje. gnf-63245

Ščap Lojze, Brniška cesta 62, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1051704, reg. št. 169073, izdala UE
Ljubljana. gnd-63768

Šernek Milan, Velike Busnice 58/a,
Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 6953, izdala UE Lendava.
gno-63311

Šketa Tomaž, Ljubljanska cesta 103,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1486570, reg. št. 36404, izdala UE
Domžale. gnp-63781
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Škrabl Živorad, Prištinska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 319744, reg. št. 57749,
izdala UE Ljubljana. gng-63115

Šoštar Davorin, Lomno 19, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9158,
izdala UE Trbovlje. gng-63665

Štampar Jernej, Kajžar 43, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, reg. št. 9526, izdala UE Ormož.
gne-63442

Štefelin Nataša, Cesta Viktorja Svetina
8/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, št.
1424142, izdala UE Jesenice.
gnl-63110

Šuštar Jernej, Podgorica 9, Videm-Do-
brepolje, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 67/2001.
gnc-63194

Tihelj Marko, Zaloška cesta 133, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1491141, reg. št. 241555, izdala UE
Ljubljana. gni-63788

Tokalić Bore, Slivje 36, Materija, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 17412,
izdala UE Sežana. gnh-63114

Tompa Jožef, Gornja Bistrica 147,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 11023, izdala UE Lendava.
gnf-63591

Trajber Elizabeta, Gornji Lakoš 15,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 12489, izdala UE Lendava.
gne-63117

Trajkova Monika, Predjamska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372023, reg. št. 236090, izdala
UE Ljubljana. gnh-63264

Tropenauer Martinčič Cvetka, Hrušica
143, Hrušica, vozniško dovoljenje, št. S
867056, izdala UE Jesenice. gno-63632

Tudjan Boštjan, Staneta Rozmana 25,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1270837, reg. št. 5473, izdala UE
Metlika. gnm-63509

Turk Marjan, Ulica Ivana Turšiča 1, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 3701, izdala UE Sežana.
gno-63332

Ulčnik Franc, Polje pri Bistrici 17, Bis-
trica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 2818, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnz-63346

Urh Andrej, Koprivnik 3/a, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 193804, reg. št. 20950. gni-63113

Uršič Kristina, Krilanova ulica 3, Koba-
rid, vozniško dovoljenje, št. S 538024,
izdala UE Tolmin. gnu-63326

Ušen Gregor, Zg. Grušovlje 6, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. S 358156, izdala UE
Žalec. gng-63790

Valjavec Andrej, Spodnje Veterno 1,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 9924, izdala UE Tržič. gnu-63526

Velikonja Špela, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1492055, reg. št. 226468, izdala
UE Ljubljana. gnt-63402

Vitez Urška, Omersova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1165496, reg. št. 218329, izdala UE
Ljubljana. gnf-63366

Vodopivec Bojana, Malija 71, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 36. gnv-63325

Zaburnić Đorđe, Miklošičeva ulica 3,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 282044, reg. št. 1610, izdala UE
Domžale. gnp-63706

Zagožen Ivo, Bočna 97, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 9699,
izdala UE Mozirje. gnq-63405

Zalokar Tine, Krnica 27/a, Zgornje
Gorje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1359049, reg. št. 26973. gnr-63104

Zalokar Veronika, Žeje pri Komendi 6,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 1579, izdala UE Kamnik.
gnb-63095

Zemljič Jože, Heroja Lacka 47, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 2097, izdala UE Lenart.
m-1477

Žafran Štefan, Migojnice 76, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
607455, izdala UE Žalec. gnf-63616

Žagar Nataša, Ulica Sallaumines 3/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10600, izdala UE Trbovlje. gnj-63687

Žnidar Luka, Žeje pri Komendi 6/c,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 19777, izdala UE Kamnik.
gng-63640

Žnidarič Boris, Črešnjevci 200, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, reg. št. 12572, izdala UE Gornja
Radgona. gni-63338

Žorž Emiljan Jurij, Topniška ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 22825, reg. št. 62986, izdala UE
Ljubljana. gnu-63201

Zavarovalne police

Bunc Milan, Periška cesta 15/a, Ljub-
ljana-Dobrunje, zavarovalno polico, št.
00101337864, izdala zavarovalnica Slo-
venica d.d. gnl-63435

Dolinar Aleš, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št.
355478. gni-63213

Hrovat Gregor, Postojnska ulica 27,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 362300,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnv-63675

Jenko Raimund, Trboje 111, Šenčur,
zavarovalno polico, št. 812845, izdala za-
varovalnica Tilia d.d. gns-63532

Lešić Stana, Trg svobode 25, Trbov-
lje, zavarovalno polico, št.
00101444436, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnd-63718

Petreš Slobodan, Trg svobode 25, Tr-
žič, zavarovalno polico, št.
00101401415, zelena karta št.
0317661. gnc-63494

Rozman Srečko, Ulica Jožeta Japlja
16/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
428504, izdala zavarovalnica Slovenica,
d.d. gnu-63726

Tratnik Simona, Kardeljev trg 5, Vele-
nje, zavarovalno polico, št. 380677, izda-
la zavarovalnica Slovenica. gnz-63721

Spričevala

Aličajić Alen, Vrtnarija 7/a, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad, izdano leta
2001. gnz-63625

Babnik Željko, Medvedova cesta 25,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem, izdano leta
1998. gnq-63705

Berlic Marjan, Srednja vas pri Kamniku
2, Kamnik, izpit za viličarja, izdal Litostroj
Ljubljana leta 1976. gng-63515

Bikić Melisa, Pot na Fužine 39, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizer-
ske šole, izdano leta 1998. gne-63142

Bizjak Ivan, Šmartno 34, Ljubljana, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Koper, iz-
dano leta 1972. gnw-63349

Brecelj Nataša, Beljaška ulica 30,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano leta 1999 in 2000. gnz-63196

Brkič Alen, Kandijska cesta 41, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 1993/94. gno-63686

Čeh Marija, Slavka Osterca 6, Ljuto-
mer, spričevalo o zaključnem izpitu št.
674/1973 Centra poklicnih šol Murska
Sobota, izdano na ime Pevec Marija.
gnj-63645

Černe Manca, Molniške čete 15, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jo-
žeta Plečnika, izdano leta 2000.
gny-63347

Dernovšek Andreja, Agrokombinatska
cesta 6/d, Ljubljana, maturitetno spriče-
valo Srednje ekonomske šole, izdano leta
1999. gnx-63677

Doblekar Matjaž, Golišče 87, Kresni-
ce, spričevalo 1. do 4. razreda OŠ Gra-
dec Litija, podružnica Jevnica, izdano leta
1995 do 2001. gnl-63235

Dolšina Metod, Polje 1, Zagorje ob Sa-
vi, spričevalo o zaključnem izpitu Gostin-
ske šole Zagorje, izdano leta 1992.
gnp-63160

Džepina Džuro, Trg oluje 16, Knin, Hr-
vaška, spričevalo o zaključnem izpitu št.
11/81-K, izdano 29. 6. 1981 v Ljubljani,
izdali Titovi zavodi Litostroj, Poklicna kovi-
narska elektro šola, kovinarski oddelek.
gno-63707

Forjan Bojan, Vrhovci, Cesta XII/14,
Ljubljana, diplomo Višje upravne šole v
Ljubljani, izdana 10. 7. 1985. gnn-63487

Glogovšek Dejan, Cvetna 3, Dobova,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Brežice, izdano leta 1997. gnj-63212

Grobelnik Mojca, Hrastovec 36/b, Ve-
lenje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ve-
lenje. gnb-63570

Hrženjak Robert, Tomačevo 12, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1999/2000 in 2000/2001. gnx-63223

Janželj Klaudija, Vrzdenec 17, Horjul,
indeks, št. 21013612, izdala Fakulteta
za družbene vede. gnk-63561

Jelič Martina, Ulica heroja Lacka 62,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo 4. letni-
ka Srednje gradbene šole Maribor, izda-
no leta 2000. m-1481
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Jelnikar Vanja, Kresnice 57/a, Litija,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnt-63352

Jelnikar Vanja, Kresnice 57/a, Litija,
indeks, izdala Srednje ekonomske šole
Trbovlje leto izdaje 1987. gnu-63351

Jogić Vesna, Frankovo naselje 54,
Škofja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2000 in 2001.
gnd-63543

Jogić Vesna, Frankovo naselje 54,
Škofja Loka, obvestilo o uspehu pri matu-
ri Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2001. gnw-63599

Jolić Boštjan, Cesta komndanta Sta-
neta 11, Litija, spričevalo 1. letnika Sred-
nje šole Zagorje, izdano leta 2001.
gnn-63383

Klobasa Saša, F. Bidovca 5, Izola –
Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ko-
per, izdano leta 1999. gnb-63220

Kocjančič Bojan, Cesta I. Istrske bri-
gade 44, Pernica, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje pomorske šole Piran,
izdano leta 1984. gnw-63649

Kokot Žanič Kaja, Ulica bratov Učakar
98, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Bežigrad, izdano leta 2000.
gni-63288

Kolar Lidija, Prešernova 32, Ptuj, spri-
čevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje komercial-
ne šole, izdano leta 1982 do 1986.
gnx-63648

Kozel Matjaž, Pot k semjišču 13, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za elektroenergetiko in Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1990, 1991 in 1992.
gnx-63627

Kranjc Tadej, Lendavska 17/a, Mur-
ska Sobota, spričevalo 1. letnika 1K3, št.
I/1022 Srednje poklicne in teh. šole Mur-
ska Sobota. gny-63647

Krapše Iztok, Ulica Veljka Vlahoviča
83, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje kovinarske, strojne in metalurške
šole Maribor, izdano leta 1990/91 in
1991/92. gns-63528

Krapše Iztok, Ulica Veljka Vlahoviča
83, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje kovinarske strojne šole Mribor,
izdano leta 1992/93 in 1993/94.
gnq-63530

Križman Fedor, Podpeška cesta 248,
Notranje Gorice, diplomo Ekonomske fa-
kultete Borisa Kidriča v Ljubljani, št. 2662,
izdana 15. 2. 1979. gnd-63793

Kuplen Franc, Na jami 11, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole elektrote-
hniške in računalniške usmeritve Maribor,
smer šibki tok, izdano leta 1981, 1982.
gnx-63548

Kurat Živa, Fabianijeva 31, Ljubljana,
spričevalo 1. razreda OŠ Medvode, izda-
no leta 1992. gnn-63133

Kurat Živa, Fabianijeva 31, Ljubljana,
spričevalo 2. do 8. razreda, spričevalo o
končani OŠ in obvestilo o doseženem
uspehu pri skupinskem preverjanju zna-
nja, izdala OŠ Savsko naselje, izdano leta
1993 do 2000. gny-63134

Lešnik Mirjana, Regentova 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano le-
ta 1999. m-1499

Lipovšek Andrej, Ulica Alme Karlinove
2, Celje, indeks, št. 41980214, izdala
Medinska fakulteta. gnd-63693

Lišanin Gorazd, Udarniška 2, Štore,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje friz-
erske, tekstilne, strojne in prometne šole
Celje, smer frizer, izdano leta 1994/95,
1995/96 in 1996/97. gnm-63734

Majel Maja, Ptujska cesta 39, Prager-
sko, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1999/2000. m-1498

Mergole Amalija, Malgajeva 6, Ljublja-
na, indeks, št. I/1419, izdala Gimnazija
Poljane leto izdaje 1987. gnx-63152

Milošević Ivan, Cesta v Gorice 21,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Izo-
braževalnega središča Miklošič, izdano le-
ta 1994. gnu-63601

Močnik Mihael, Kajuhova 4, Sloven-
ske Konjice, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje zdravstvene šole, izdano
leta 1996/97, 1997/98, 1998/99 in
1999/00. gnr-63654

Mole Jasmin, Opekarska 14, Vrhnika,
spričevalo 1. do 6. razreda OŠ Ivan Can-
kar Vrhnika, izdano leta 1983 do 1989.
gnh-63214

Oprešnik Janez, Graščinska cesta 28,
Prebold, spričevalo 1. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole v Celju.
gni-63588

Ovniček Nada, Brezovica 1, Novo me-
sto, spričevalo o končani OŠ Janez Trdi-
na, izdano leta 1986. gnp-63310

Pajnič Mojca, Smrjene 177, Škofljica,
spričevalo 4. ltnika Srednje trgovske šo-
le, smer ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 1995. gnn-63708

Pečar Tina, Ržišče 2, Litija, spričevalo
1. letnika Srednje frizerske šole, izdano
leta 2001. gnz-63696

Perko Simona, Zagorica 4/a, Vi-
dem-Dobrepolje, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole, izdano leta
2000. gni-63513

Peršič Marjan, Omersova ulica 57,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Poklicne
šole Litostroj, izdano leta 1979/80.
gnd-63743

Plesničar Tanja, Hrušica 211, Hruši-
ca, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje tr-
govske šole Kranj, izdano leta 1994/95
in 1995/96. gnj-63216

Prelogar Ana Marija, Gor. Stara vas 7,
Šentjernej, spričevalo Tekstilne šole –
konfekcionar moderator, izdano leta 2000
v Metliki. gnt-63602

Pungaršek Alojzij, Petrovičeva ulica
1/d, Ljubljana, diplomo Ekonomsko po-
slovne fakultete v Mariboru, izdana leta
1994. gnk-63786

Rajšp Gorazd, Peričeva ulica 13, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1994. gnm-63709

Rebernak Urša, Sp. Ložnica 12/a,
Zgornja Ložnica, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole Maribor, smer
gimnazija, izdano leta 1998/99. m-1493

Resjan Helena, Vena Pilona 14, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika Sred-
nje ekonomske šole Koper. gnu-63701

Ritter Matej, Cesta Komandanta Sta-
neta 18, Litija, spričevalo 3. letnika Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1998.
gnk-63711

Slanovic Maja, Cesta revolucije 7, Je-
senice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za trgovinsko dejavnost, smer aran-
žerski tehnik, izdano leta 1991 in 1992.
gnp-63281

Stare Milena, Pečinska ulica 16, Ljub-
ljana, diplomo Poklicna usnjarska galan-
terijska šola Domžale, izdana leta 1973
na ime Zofič Milena. gnn-63158

Stolnik Nataša, Videm 16, Sveti Jurij
ob Ščavnici, spričevalo 4. letnika Srednje
turistične šole Maribor, izdano leta
1995/96. m-1489

Stramec Krivonog Lucija, Glavni trg 34,
Muta, indeks, št. 42240398, Akademija
za likovno umetnost leto izdaje 1998.
gni-63238

Svetek Petra, Dolenjska cesta 51, Ško-
fljica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2000.
gnp-63756

Škerlak Danilo, Sebeborci 24, Martjan-
ci, maturitetno spričevalo št. 54 za uspeš-
no opravljeno maturo po programu zdrav-
stveni tehnik, izdano 16. 7. 2001.
gnl-63685

Škrlj Gorazd, Ulica Tolminskih puntar-
jev 28, Nova Gorica, indeks, št.
21013598, izdala Fakulteta za družbene
vede. gny-63697

Špiljak Darko, Pod Lenartom 8, Pre-
grada, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu PKMŠ Štore, št. 2703, izdano leta
1983. gni-63188

Štrumelj Polona, Kajuhova 42, Ljublja-
na, indeks, št. 21013917, izdala Fakulte-
ta za družbene vede. gni-63413

Tanšek Jerneja, Kavče 52, Velenje,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Splošne in strokovne gim-
nazije Velenje, izdano leta 1999, 2000 in
2001. gnu-63251

Tavčar Marko, Kreplje 2/a, Dutovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šo-
le Izola, smer kuhar, izdano leta 1999.
gnk-63211

Todorović Branislav, Ponoviška cesta
5, Litija, spričevalo o končani OŠ Osnov-
na šola Gradec, št. 350/8-1999, izdano
leta 1999. gne-63742

Trobec Pahor Miloš, Ulica bratov Uča-
kar 38, Ljubljana, diplomo Ekonomske fa-
kultete v Ljubljani, izdana leta 1974.
gnx-63348

Trstenjak Polona, Jamova cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje fri-
zerske šole, izdano leta 1997, 1998 in
1999. gnb-63420

Veberič Lojze, Štefana Kovača 19,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Ekonomske šole v Murski Soboti,
izdano leta 1956 na ime Kuplen Vida, Lju-
tomer. gnd-63593

Vičar Živa, Hrastova ulica 7, Domžale,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, iz-
dano leta 2001. gnf-63716
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Vinko Davor, Topniška ulica 35/c,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Cen-
tra strokovnih šol, izdano leta 1982 in
1983. gnr-63529

Zakelšek Dejan, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2000. gnb-63595

Ostali preklici

Avtohiša KOLMANIČ & Co. d.o.o., Po-
družnica leasing & ren-a-car, Zolajeva 15,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1022502.
gnu-63401

Beguš Samo, Moste 11/a, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 64960258, izda-
la Fakulteta za elektrotehniko. gne-63692

Berlot Dušan, Žiganja vas 34/a, Križe,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-97190099. gns-63453

Berlot Dušan, Žiganja vas 34/a, Križe,
evidenčni list za čoln, št.
0103/860/1999, izdan 27. 7. 1999 za
čoln z reg. oznako IZ 1703. gnr-63454

Bohorč Drago, Rožno 38/a, Brestani-
ca, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1019519, izdana na
ime Brezar Štefan, Bleiweisova 63, 4000
Kranj. gns-63103

BRANKO KOLENC s.p., Ipavčeva 12,
Celje, CEMT dovolilnico št. 0026, izdalo
Ministrstvo za promet in zveze.
gnq-63680

Bremec Gašper, Tavčarjeva 3, Celje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1082134 za vozilo Dae-
woo Nexia 1.5 OHC. gnl-63785

Bremec Robert, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1132032.
gnm-63309

Bržan Matej, Pahorjeva 26, Koper –
Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2056/00-97.
gnr-63704

Cimperman Mojca, Pod strahom 7,
Škofljica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0273496.
gnp-63181

Čančar Vinko, Volaričeva 36, Postoj-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1009771. gnv-63700

Čapalija Elvis, Ukmarjeva 22, Portorož
– Portorose, pomorsko knjižico št. 0722,
izdala Pristaniška kapitanija Koper dne
27. 5. 1994. gnd-63218

Dešman Urška, Stantetova ulica 9, Ve-
lenje, študentsko izkaznico, št.
06200103, izdala Visoka šola za social-
no delo. gnc-63423

Dolenšek Roman, Breg 158, Žirovni-
ca, službeno izkaznico, št. 0505261,
CURS Ljubljana. gnb-63699

FACTOR LEASING D.O.O., Slovenska
54, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0208684
za vozilo Audi A6 2.6 Q, št. šasije WAUZ-
ZZ4AZVNO45329. gnp-63206

Fajfar Darko, Medribnik 25, Cirkulane,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1023494. gnw-63099

Fricelj Franci, Koželjskega 1, Velenje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1034081. gnt-63652

Gorišek Tomaž, Kešetovo 7, Trbovlje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1141832. gnv-63100

Hajšek Mirko, Bleiweisova 45, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-5296-15/94, izdala Luška
kapitanija Koper. gno-63357

Hladky Iva, Selanov trg 6, Ljubljana,
vozno karto, št. 1132 – 100% invalid,
izdal Viator. gns-63153

HÖDLMAYR d.o.o., Tovarniška 36, Lo-
gatec, potrdilo o registraciji za vozilo Peu-
geot 206 1,4 i, št. šasije VF32AKF-
WF41783946, ocarinjeno po ECL
K4-2245, dne 25. 7. 2001. gne-63287

Hozjan Jožef, Vrtna ulica 6, Odranci,
delovno knjižico zap. št. 118, ser. št. A
0342085, izdana 5. 7. 1996 pri UE Len-
dava. gng-63590

Jelačin Čok Tanja, Izletniška 20, Ko-
per – Capodistria, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1003850. gnd-63493

Jenko Sonja, Beblerjev trg 9, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1038094. gnx-63198

Jeram Branko, Dašnica 132, Železni-
ki, izkaznico ADR št. 011516, izdana 28.
12. 2000, vlja do 6. 4. 2006, izdal IUV
Maribor. gnt-63502

Jug Franc, Laporska cesta 4, Poljča-
ne, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 72430. gnp-63306

Keršmanc Tone, Bevke 68, Vrhnika,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1041063. gnm-63784

Koren Sašo, Lesno Brdo 63, Vrhnika,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1014702. gnf-63691

Kovačić Hildo, Bevke 13/a, Vrhnika,
delovno knjižico. gnn-63633

KOVINATREND d.o.o., Draga 22,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0241060, izda-
na 19. 5. 1997 za tovorno vozilo Citroen
Jumper 2,5 TD. gnu-63626

Kovšca Valter, Ulica Jožeta Mihevca
1, Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0108637. gnb-63620

Kozamernik Tomaž, Deteljica 2, Tržič,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1042025. gnx-63498

Kraševec Joža, Ulaka 7, Cerknica, štu-
dentsko izkaznico, št. 71000469, izdala
Biotehniška fakulteta. gnl-63439

Krmac Slavica, Kettejeva 2, Izola – Iso-
la, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1025418. gnt-63102

Krpetič Ivan, Tomšičeva 24, Piran –
Pirano, vpisni list za čoln, št.
01-03-238/71. gnc-63619

Kus Bojan, Brilejeva 6, Ljubljana, cer-
tifikat za prevoz nevarnega blaga št.
013237, izdan 20. 2. 1999 pri Ministr-
stvu za notranje zadeve. gnr-63579

Lendero Kristina, Volčkova vas 19,
Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
29003305, izdala Naravoslovnotehniška
fakulteta v Ljubljani. gnd-63093

Lipovšek Andrej, Ulica Alme Karlinove
2, Celje, študentsko izkaznico, št.

41980214, izdala Medicinska fakulteta.
gnc-63694

Lutar Tonček, Rakičan, Partizanska uli-
ca 36, Murska Sobota, izjavo o ustrezno-
sti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1021566. gnm-63209

MARIBORSKA KNJIŽNICA p.o., Rotov-
ški trg 2, Maribor, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1034356 za vozilo Kangoo. gnj-63116

Maslo Nika, Dolnje ležeče 23, Divača,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1063977. gnb-63495

Milošević Miroslav, Adamičeva 9, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gni-63763

Modic Adolf, Prušnikova ulica 68, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gno-63282

Mošič Breda, Podbreg 16, Kranjska
Gora, delovno knjižico, izdala Občina Je-
senice. gng-63315

Oblak Tomaž, Cesta 6. maja 10, Vr-
hnika, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0269413.
gnc-63594

Osojnik Stane, Kardeljev trg 10, Vele-
nje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 209721. gnn-63308

Pašović Maša, Ulica bratov Učakar 76,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
15478, izdala FDV. gns-63157

Perić Robert, Prelog, Breznikova 35,
Domžale, delovno knjižico. gnc-63344

Petek Stanislav, Celjska cesta 22, Ro-
gatec, licenco št.
4813/4779-RKN64/1997, ser. št.
5347, za vozilo Mercedes Benz 1619 z
reg. oznako CE 15-28H. gnl-63360

Petrović Snežana, Jamova cesta 50,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-63369

Pincolič Marija, Foitova 6, Velenje, tri
delnice KRS Velenje d.d., št. 022947,
022948 in 022949. gny-63322

Plazl Anton, Ribnica 63/a, Ribnica na
Pohorju, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0218477.
gnu-63101

Potrč Simon, Ob gozdu 5, Ruše, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1008551, izdana 4. 6. 1998.
m-1496

Prometni inšpektorat Republike Slove-
nije preklicuje inšpektorsko izkaznico Aloj-
za Medveščka, republiškega inšpektorja
za žičnice in smučišča. Številka izkazni-
ce: 029. Ob-54018

Rajić Jaroslav, Ulica IX. korpusa 24,
Izola – Isola, študentsko izkaznico, št.
64970113, izdala Fakulteta za elektrote-
hniko. gnz-63596

Remškar Igor, Slamnikarska 6, Men-
geš, delovno knjižico. gnp-63331

Rismal Anja, Avčinova ulica 12, Ljub-
ljana, službeno izkaznico, št. 611/99, iz-
dala Odvetniška zbornica Slovenije.
gny-63676

Rozman Uroš, Štrukljeva 6/a, Radov-
ljica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1059001, za vozilo
Renault clio 1.2, št. šasije
VF1BB0A0F19577908. gnb-63199

Sadar Ivan, Marinča vas 6, Grosuplje,
delovno knjižico. gnu-63176

Safošnik Zvonko, Zgornje Jablane 6,
Cirkovce, delovno knjižico. gnp-63531
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Skomina Manuela, Prisoje 4, Koper –
Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1009715.
gnm-63259

Slak Anton, Obrtniška 51, Trebnje, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1045983. gnz-63496

Slak Anton, Obrtniška 51, Trebnje, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0302404. gny-63497

Stenovec Klemen, Jama 41, Kranj, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1046796. gnn-63683

Stražar Sandi, Nova ulica 3, Domžale,
delovno knjižico. gni-63563

Szunyog Sandor Genovefa, Tomšiče-
va 6, Lendava – Lendva, izjavo o ustrez-
nosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0192556. gnj-63637

Šenica Marko, Obrh 18, Dolenjske To-
plice, študentsko izkaznico, št.
19806979, izdala Ekonomska fakulteta.
gnf-63316

ŠEŠKO D.O.O., Ključavničarstvo in ko-
vaštvo, Socka 33, Nova Cerkev, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 0254920. gnn-63283

Škrab Katarina, Gabrje 7/a, Ilirska Bis-
trica, študentsko izkaznico, št.

18000142, izdala Filozofska fakulteta.
gnk-63461

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, upravitelj stroja na ladji 3000
kW in več, št. P 006, izdano 13. 10.
1998. gnp-63656

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, prva pomoč na ladji, št. KK
017, izdano 13. 10. 1998. gnr-63658

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, usposobljenost za obvladova-
nje množic, št. 00 162, izdano 19. 9.
2000. gnm-63659

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, varnost potnikov, tovora, št. RR
162, izdano 19. 9. 2000. gnk-63661

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, obvladovanje izrednih razmer,
št. SS 162, izdano 19. 9. 2000.
gnj-63662

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, gašenje požara na ladji – vod-
stvena raven, št. AA 391, izdano 31. 7.
2001. gni-63663

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, iskanje, reševanje na morju, št.
HH 545, izdano 31. 7. 2001. gnh-63664

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, ravnanje s sredstvi in čolnom

za reševanje, št. JJ 457, izdano 31. 7.
2001. gnf-63666

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, ravnanje s hitrim reševalnim
čolnom, št. LL 091, izdano 31. 7. 2001.
gne-63667

Šmuc Janez, Pod Javorjem 10, Dol pri
Hrastniku, zdravstvena nega na ladji, št.
MM 284, izdano 31. 7. 2001.
gnd-63668

Šubic Ana, Prešernova 19, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska gimna-
zija. gnm-63163

Toplak Darja, Negovski vrh 11, Bene-
dikt, delovno knjižico, št. 12255, ser. št.
0157668, izdana 2. 8. 1989 pri SO Le-
nart. m-1500

Urbanica Rado, Cesta 4. julija 77, Kr-
ško, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6663-00/94. gnd-63318

Vodovnik Samo, Češminova 18/a,
Domžale, delovno knjižico. gnz-63096

Zajec Karmen, Martinj hrib 11, Loga-
tec, CEMT dovolilnica A, št. 211, izdalo
Ministrstvo za promet in zveze. gnr-63229

Zajec Tomaž, Podpeč 75/b, Preserje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-5424/99, VČ-2918/99.
gns-63228
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Prof. dr. Bogomir Sajovic

LASTNINSKA PRAVICA, IZVEDENE IN
POSEBNE PRAVICE
Najbolj plodovit avtor založbe Uradni list, klasični civilist profesor Sajovic je izdal svojo deseto
knjigo. Z njo avtor dopolnjuje predvsem razmišljanja, ki jih je predstavil v knjigah o temeljih
skupnosti civilnega prava, naravi lastninske pravice in posesti.

Že naslovi poglavij povedo, da avtor tokrat obravnava nadvse aktualna vprašanja, na primer
služnosti, užitek in zelo obsežno tudi lastninsko pravico. Ob povzemanju zakonodaje na tem
področju v evropskih državah tudi opozarja, da je utemeljeno obravnavanje stanovanjske pravice
kot posebne pravice.

Če je prof. dr. Sajovic pri svojem pisanju zazrt v teoretična vprašanja, je sodnik slovenskega
vrhovnega sodišča Tone Frantar strogo omejen na sodno prakso o lastninski pravici, motenju
posesti, razmerjih med solastniki itd., tako da je knjiga posrečena kombinacija teorije in prakse.

Cena: 7992 SIT Koda: 10556

Pravkar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

LASTNINSKA PRAVICA,
IZVEDENE IN POSEBNE PRAVICE Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktor Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

POMORSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe

Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi
pomorski zakonik, ki v 999 členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih poteh,
na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri
reševanju na morju in o prekrških.

Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku sta pripravila vodilna slovenska strokovnjaka na tem
področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Marko Ilešič in
predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet profesor
dr. Marko Pavliha.

Na koncu knjige je podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem
slovenskem zakonu. Pripravila sta ga mag. Alenka Andrijašič in Tomaž Ilešič.

Cena 8640 SIT z DDV 10550

PrPrPrPrPraaaaavkvkvkvkvkar izšloar izšloar izšloar izšloar izšlo

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam
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Žig
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