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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN)

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

o izidu razpisa gradbenih del

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

Št. 110-1/01 Ob-54896
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7.

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

3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

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

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

– sklop 1.1 – SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana,

– sklop 1.2 – SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Celje–Ljubljana,
odsek 7: Blagovica–Šentjakob, podod-
sek 7/1: Blagovica–Lukovica od km
0,311 do km 8,852, del III etape Lukovi-
ca (CP Kompolje)–Blagovica od km
0,311 do km 6,260 – premostitveni ob-
jekti.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1.1 skupina od km 0.3+11,47

do 2.6+98,0 za vrednost 949,106.519 SIT,
– sklop 1.2 skupina od km 2.6+98, do

6.2+60,0 za vrednost 1.094,960.987 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop 1.1: 1.241,063.750,46 SIT,

949,106.519 SIT,
– sklop 1.2: 1.445,895.047,50 SIT,

1.094,960.987 SIT.

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

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

Uradnem listu Republike Slovenije: javni raz-
pis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
102 z dne 10. 11. 2000.

14.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 351-05-38/01 Ob-54851
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva 27/a,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-18-05.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: adaptacija hotela
Kokra na Brdu pri Kranju.

4. Kraj dobave: Brdo pri Kranju.
5. Ocenjeni datum začetka javnega na-

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Sektor za gospodarjenje in upravljanje z
nepremičninami: Duša Škulj, tel.
01/478-18-32.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 9. 2001.

Servis skupnih služb vlade

Št. 25/2001 Ob-54873
1. Naročnik:  Republika  Slovenija,  Mi-

nistrstvo za delo, družino in socialne za-
deve.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, telefaks 01/478-34-11.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: najem poslovnih
prostorov s postopnih odkupom (ca.
5.000 m2).

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

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

se lahko zahteva dodatne informacije:
Zmaga Grah, generalna sekretarka, tel.
01/478-33-33.

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

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 9. 2001.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

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
Ob-54957

V javnem razpisu za dobavo 39.400 ton
navadne pšenice (Triticum Vulgare) letnik
2001, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
68 z dne 17. 8. 2001, Ob-53622, se rok
za predložitev ponudb v 8. (a) točki poda-
ljša do 24. 9. 2001 do 10. ure.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Popravek
Št. 0512/3-308/83-4/01 Ob-54956

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za dobavo pisarni-
ške in druge notranje opreme, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001,
Ob-54565, št. 0512/3-308/83-01 se
6. točka popravi in se pravilno glasi:

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najkasnejši
rok za dobavo in montažo opreme je
28. 11. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Podaljšanje roka za predložitev
ponudb

Ob-54911
V Uradnem listu RS. št. 28-29 z dne

20. 4. 2001 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za Priključek Razdrto, notra-
nja oprema za CP Razdrto (Ob-47267).

Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb in datum odpiranja ponudb na
10. 10. 2001.

Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena. Ura predložitve se
spremeni – ponudbe morajo biti predlože-
ne najkasneje do 8.30, javno odpiranje po-
nudb bo ob 9. uri.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Obvestilo

V Uradnem listu RS, št. 71 z dne 7. 9.
2001, je bil pomotoma pod rubriko
ZJN-12.S, na strani 5295, Ob-54453 ob-
javljen javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo prehram-
benega blaga naročnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani. Razpis
po naravi predmeta sodi v rubriko ZJN-12.B.

Uredništvo

Ob-54732
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine

Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad

Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.

3. (a) Vrsta in količina blaga: ekstra
lahko kurilno olje 500.000 litrov.

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

4. Kraj dobave: Slovenske Konjice, Lo-
če, Vitanje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 10.
2001 do 30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Stanovanjski
sklad Občine Slovenske Konjice, Stari trg
29, 3210 Slovenske Konjice, Boštjan Ta-
šner, 03/759-27-16.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: takoj po objavi
razpisa do 29. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT na žiro račun
Stanovanjski sklad Občine Slovenske Ko-
njice, št.: 50-720-652-26-656. Plačilo z vir-
manom.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine Slo-
venske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sloven-
ske Konjice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 10. 2001 ob 10.30, v prostorih
Stanovanjskega sklada.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od vrednosti ponudbe in izjava banke,
da bo izdala bančno garancijo za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
od pogodbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 60 dni od uradnega prejema raču-
na.

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 4. 11. 2001, odločitev o sprejemu po-
nudbe predvidoma 5. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
finančna usposobljenost, tehnična usposob-
ljenost.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2001.

Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice

Št. 30/2001 Ob-54738
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 24 kosov

ročni vibro podbijač za prage, 7 kosov
tirna privijalka,4 kosi stroj za rezanje tir-
nic, 4 kosi stroj za vrtanje tirnic, 9 kosov
vrtalka za prage, 4 kosi stroj za bruše-
nje zvarov, 2 kosa tenzor za tirnice, 25
kosov tirne dvigalke, 3 kosi varilna gar-
nitura,3 kosi hidravlični obsekovalec
zvarov.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Ce-
lje, Postojna, Nova Gorica, Novo mesto.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
90 delovnih dni po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d.,Center za nabavo - tajništvo,
Kolodvorska 11, faks 01/291-48-33.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 9. ure. Ob prevzemu dokumentacije
ponudniki predložijo: potrdilo o plačilu raz-
pisne dokumentacije, davčno številko, šte-
vilko žiro računa ali transakcijskega računa,
številka faksa za odgovore na vprašanja.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50100-601-5014744, ponudniki iz tujine
plačajo znesek 50 EUR na devizni račun
50100-620-133-900-7100-59383/4.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska 11, 1000 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 10. 2001 ob 10. uri, Kolodvorska
11, sejna soba Centra za nabavo.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dolgo-
ročni komercialni kredit.

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

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 posebnih pogojev.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kredit, garancija, dobavni rok, ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

18. Datum odpošiljanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-54786
1. Naročnik: Osnovna šola Riharda Ja-

kopiča, Derčeva 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000
Ljubljana, tel. 01/500-46-42, faks
01/500-46-44.

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

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

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

Jakopiča, Derčeva 1, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2001 do 31. 10. 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000 Ljub-
ljana v računovodstvu šole pri Jasni Sladič,
kjer ponudniki dobijo tudi dodatna pojasnila
in informacije - tel. 01/500-46-51, vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: do
17. 10. 2001, razpisno dokumentacijo pa
lahko ponudniki dvignejo od 17. 9. 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. 50104-603-52298.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 10. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Riharda Jakopi-
ča, Derčeva 1, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 10. 2001 ob 13. uri v prostorih
Osnovne šole Riharda Jakopiča, Derčeva
1, 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 podjetnik ter kmetje), ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

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

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

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
ba za kaznivo 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 pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila - ponudnik prilo-
ži dokazilo pristojnega organa, ki vodi evi-

denco izdanih dovoljenj za opravljanje do-
ločene 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 uspeh za preteklo
leto; kmetje priložijo potrdilo o katastrskem
dohodku,

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi in kadri - ponudnik izpolni raz-
pisni 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. 11. 2001.

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 7. 9. 2001.
Osnovna šola Riharda Jakopiča,

Ljubljana

Št. 1263 Ob-54788
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
treh lahkih prekucnikov z dvojno ka-
bino.

(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:

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

zaključka ali trajanje dobave: 1 mesec 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 15. 10. 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 15. 10. 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 po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 10.
2001 ob 9. uri na sedežu družbe Nigrad,
d.d., Zagrebška 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
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: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 11. 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: 5. 9. 2001.

Nigrad, d.d., Maribor

Št. 36/2001 Ob-54789
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.
2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Ma-
ribor, telefaks 02/25-22-131,
02/22-00-151.

3. (a) Vrsta in količina blaga: orodja in
mehanizacija.

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

Ocenjena vrednost javnega naročila:
78,247.000 SIT.

Ocenjena vrednost zaključenih sklopov
javnega naročila:

sklop 1): 38,950.000 SIT;
sklop 2): 16,782.000 SIT;
sklop 3): 22,500.000 SIT.
4. Kraj dobave: skladišča pri naročniku.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvideni
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datum začetka dobave: 28. 10. 2001, pred-
videni datum zaključka dobav: 31. 12.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na razpolago pri naročniku:
Splošno kadrovski sektor-vložišče, pri Mar-
jani Gredin (soba št. 114/I. nadstropje),
na dan objave in nato vsak delovni dan
med 10. in 12. uro. Dodatne informacije o
naročilu pa se dobi na naslovu naročnika
pri Petru Kaubeju, univ. dipl. inž. el. in
Milanu Nežmahu, univ. dipl. org., tel.
02/22-00-229 in 02/22-00-127 na dan
objave in nato vsak delovni dan med 10. in
12. uro do 21. 9. 2001.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati na dan objave
in nato vsak delovni dan med 10. in 12. uro,
do 1. 10. 2001.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti pri naročniku vsak delovni
dan med 10. in 12. uro, nakasneje do
8. 10. 2001 do 9. ure v Splošno kadrovski
sektor-vložišče, pri Marjani Gredin (soba št.
114/I. nadstropje).

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: ponudbo je potrebno pre-
dložiti pri naročniku: Elektro Maribor, jav-
no podjetje za distribucijo električne ener-
gije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Maribor,
Splošno kadrovski sektor-vložišče (pre-
vzemnik Marjana Gredin, soba št. 114/I.
nadstropje). Na kuverti s ponudbo mora
biti v levem spodnjem kotu vidna oznaka:
“Ne odpiraj-Ponudba-Javni razpis”. Nave-
dena mora biti številka objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS, št. Uradnega lista
RS in predmet javnega naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Kuverta in ponudbena dokumenta-
cija s ponudbo mora biti zvezana in zape-
čatena s pečatno vrvico.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 10.
2001 ob 10. uri pri naročniku: Elektro Mari-
bor, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2110 Mari-
bor v sejni sobi, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti garancijo banke za re-
snost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti javnega razpisa, na katerega po-
nudnik konkurira. Dolžina veljavnosti ban-
čne garancije mora biti 70 dni od dneva
odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila: vsaj 60 dni, od datuma izstavitve
računa.

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

za izvedbo dobav blaga, ki je predmet jav-
nega razpisa.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbe, jih dopolnijo ali zamenjajo
do poteka roka za oddajo ponudbe:

– ponudba mora veljati 70 dni od dneva
odpiranja ponudb;

– predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: 17. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena: 70 točk,
– kompatibilnost-skladnost z že obstoje-

čo opremo: 15 točk,
– potrjene reference ponudnika za do-

bave blaga, ki je predmet razpisa: 5 točk,
– plačilni pogoj: 5 točk,
– certifikat skupine standardov SIST EN

ISO 9000: 5 točk.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o

naročilu: druge informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri Petru Kau-
beju, univ. dipl. inž. el. in Milanu Nežma-
hu, univ. dipl. org., tel. 02/22-00-131 in
02/22-00-127.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Elektro Maribor,
d.d., Maribor

Št. 2 Ob-54800
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-

teta za elektrotehniko.
2. Naslov naročnika: Tržaška 25, 1000

Ljubljana, faks 01/47-68-745, tel.
01/47-68-411.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko predložijo ponudbe za ene-
ga ali več sklopov, ne morejo pa predložiti
ponudbe le za del posameznega sklopa.

4. Kraj dobave: Fakulteta za elektrote-
hniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Fakulteta za
elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana, kon-
taktna oseba je Maja Slovenc.

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

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
ŽR Fakultete za elektrotehniko, št.:
50106-603-50251.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 15. 10. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana –
Dekanat, v zaprti pisemski ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba za dobavo računal-
niške opreme”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 10. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti SIT.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba o skupnem nastopu iz katere je razvi-
dno, kdo je nosilec posla.

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

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

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, likvidacije ali stečaj-
ni postopek ali da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali prisilne odločbe (potrdilo
ne sme biti starejše od 60 dni na dan, dolo-
čen za predložitev ponudb),

– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bil izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila,

– da ima poravnane davke, pripevke 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 ne sme
biti starejše od 30 dni na dan, določen za
predložitev prijav),

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

– da predloži BON2 ali BON3 ali podat-
ke iz bilance uspeha in podatke iz bilance
stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov žiro račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudni-
ke, ki ne predložijo obrazca BON2 ali
BON3),

– da zagotavlja servis ter odpravo napak
za blago iz javnega razpisa v roku 2 delov-
nih dni,

– da zagotavlja nadomestno opremo za
čas odprave napake,

– da nudi 45 dnevni plačilni rok od datu-
ma prevzema opreme s strani naročnika,

– da bo dostavil opremo fco Fakulteta
za elektrotehniko in jo funkcionalno uspo-
sobil za uporabo,

– da zagotavlja kontrolo kakovosti
opreme,
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– da ni dal lažnih in zavajajočih podat-
kov.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 60 dni. Predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je v roku 30
dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni rok, kakovost in tehnič-
ne lastnosti opreme, garancijska doba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Univerza v Ljubljani
Faklulteta za elektrotehniko

Št. 88/01 Ob-54805
1. Naročnik: Zdravstveni dom Zagorje.
2. Naslov naročnika: Cesta zmage 1,

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: laborato-
rijski material skladno z razpisno doku-
mentacijo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov, na-
vesti sklope in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvi-
dena je tudi oddaja sklopov – ponudnik zago-
tavlja najmanj 50% razpisanih vrst blaga.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: čim prej –
določeno bo v pogodbi z izbranim ponudni-
kom.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: ZD Zagor-
je, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje – kon-
taktna oseba: Marija Brglez, univ. dipl. inž.
biokem. tel. 03/56-55-000, faks
03/56-64-616.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do 24. 9.
2001 po enodnevni predhodni najavi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT naka-
žite na ŽR št. 52720-603-40594.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ZD Zagorje - tajništvo, Cesta
zmage 1; 1410 Zagorje, v zaprti kuverti s
pripisom “Ponudba za dobavo laboratorij-
skega materiala – Ne odpiraj” z navedbo
številke Uradnega lista RS, v katerem je bil
razpis objavljen.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v ponedeljek
15. 10. 2001 ob 12. uri v sejni sobi ZD
Zagorje, Cesta zmage 1, Zagorje.

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

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: do podpisa pogodbe,
predvideni čas odločitve je do 25. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: kako-
vost, najnižja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: informacije o naročilu se dobijo na
naslovu pod 1. in 2. točko oziroma pri ose-
bi navedeni pod 7.(a) točko.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Zdravstveni dom Zagorje

Ob-54806
1. Naročnik: JP Komunala d.o.o. Sev-

nica.
2. Naslov naročnika: Naselje heroja Ma-

roka 17, 8290 Sevnica.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

enega smetarskega vozila z nadgradnjo
14-16 m3 za odvoz komunalnih odpad-
kov iz tipskih zabojnikov prostornine
80-7000 l.

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

4. Kraj dobave: Naselje heroja Maroka
17, 8290 Sevnica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 4 mesece
od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo po-
djetja, NHM 17 Sevnica, Marija Pfeifer, do-
datne informacije: na podlagi pisnega za-
htevka, vodstvo podjetja, NHM 17, Sevnica,
Bojan Lipovšek.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
11. do 13. ure do vključno 25. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na blagajni po-
djetja na ŽR 51600-501-10675.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP Komunala d.o.o. Sevnica,
NHM 17, 8290 Sevnica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 10. 2001 ob 12. uri na sedežu
podjetja.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke 10% ponujene cene.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ob
konkurenčni ceni je mogoč kredit ali lea-

sing dobavitelja. Cena iz ponudbe mora biti
fiksna.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): do-
staviti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeliti odgovornost po-
sameznega izvajalca za izvedbo naročila.
Ne glede na to odgovarjajo ponudniki na-
ročniku neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum veljavnosti po-
nudbe: do 30. 12. 2001, predvideni datum
odločitve: do 30. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 36 točk,
– usklajenost z voznim parkom v dejav-

nosti 10 točk,
– reference na slovenskem trgu 2 točki,
– servis 5 točk,
– dobavni rok 3 točke,
– plačilni pogoji 2 točki,
– posebne ugodnosti 2 točki.
Način uporabe meril je določen v razpi-

sni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

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

javo: 6. 9. 2001.
JP Komunala d.o.o. Sevnica

Ob-54818
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Za-

vod za informatiko.
2. Naslov naročnika: Mestna občina

Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje; tel. 03/42-65-720,
faks 03/42-65-682, elektronski naslov in-
fo@celje.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: strojna in
programska računalniška oprema v koli-
činah: standardni osebni računalnik – 22;
močnejši osebni računalnik (grafična posta-
ja) – 3; prenosni računalnik – 2; 17- palični
monitor – 25; LCD monitor 17“ – 2; brizgal-
ni tiskalnik A4 – barvni – 4; brizgalni tiskal-
nik A3 – barvni – 3; laserski tiskalnik A4 –
črnobeli – 3; laserski tiskalnik A3 – črnobeli
– 1; laserski tiskalnik A3 – barvni 1; optični
čitalec – 1; enota za zapisovanje
CD-R/CD-RW (zunanja) – 1; digitalni fotoa-
parat – 3; programska oprema – 10; strež-
nik – 1; enota za arhiviranje – 1; sistem za
brezprekinitveno napajanje – 11; mrežna
programska oprema – 1; komunikacijska
oprema – 8.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
sklopi so posamezne vrste in količine blaga
iz prejšnje točke 3. (a). Ponudba je možna
za posamezni sklop, več sklopov ali za vse
sklope skupaj.

4. Kraj dobave: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave predvidoma 26. 10. 2001 oziroma po
podpisu pogodbe, trajanje dobave največ
30 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Celje, Zavod za informatiko, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje v tajništvu, II. nad-
stropje; dodatne informacije Sandi Marzi-
došek, Dani Gubenšek, Matjaž Hrovatič ali
tel. 03/42-65-720, faks 03/42-65-682,
elektronski naslov info@celje.si.

(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: brezplačno.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Celje, Zavod za
informatiko, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: torek, 9. 10. 2001 ob 13. uri, Celje
prostori Zavoda za informatiko.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne,
razen, če skupna vrednost ponudbe prese-
ga znesek iz 11. člena Zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
2001 (30,000.000 SIT). Višina bančne ga-
rancije je opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30
dnevni plačilni rok.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni izvajalec z možnostjo sodelovanja
podizvajalcev, ki jih v ponudbi obvezno na-
vede.

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:

obvezni pogoji: število zaposlenih sku-
paj in poimenski seznam osebja ponudnika,
ki bo sodelovalo pri izvedbi javnega naroči-
la; seznam podobnih dobav opreme, ki je
predmet javnega razpisa v zadnjih treh letih;

reference: število in navedba poslovnih
partnerjev na področjih predmeta javnega
naročila; reference in razmerja s principali
ter podizvajalci; čas prisotnosti na sloven-
skem trgu na področju predmeta javnega
naročila; izobraževalne aktivnosti naročnika
v letih 2000 in 2001; morebitni certifikati
kakovosti in skladnosti izdelkov s standardi
oziroma tehničnimi specifikacijami.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od odpiranja ponudb, predviden da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je naj-
več 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb ter razmerja so: tehnič-
ne lastnosti ponujene opreme – 40%; ko-

mercialni pogoji (ponudbena cena, cene po-
trošnih materialov, kjer je smiselno) – 25%;
servisiranje ponujene opreme (servisna mre-
ža, odzivni čas, čas za popravilo, zamenjava
pokvarjene opreme) – 16%; garancijska do-
ba, dobavni roki – 16%; poraba energije,
varnost izdelka, vpliv na okolje in ljudi – 3%.
Kriterij izbora za ekonomsko najugodnejšo
ponudbo je seštevek izpolnjenih obveznih
pogojev, ugotovljene sposobnosti ponudni-
ka, navedenih referenc ter postavljenih me-
ril naročnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Mestna občina Celje
Zavod za informatiko, Celje

Št. 2200/01-01 Ob-54835
1. Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Naslov naročnika: Aškerčev trg 12,

3240 Šmarje pri Jelšah, tel.
03/81-71-600, faks 03/81-71-626.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
notranje opreme in opreme zunanjega
igrišča Otroškega vrtca Šmarje pri
Jelšah.

(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: Otroški vrtec Šmarje pri
Jelšah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šmar-
je pri Jelšah, Oddelek za družbene dejav-
nosti, Zlatka Pilko.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumen-
tacije 10.000 SIT z virmanom na žiro račun
številka: 50730-630-10189, pred dvigom
dokumentacije, s pripisom “nabava opreme
Otroškega vrtca Šmarje”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001 ob 11. uri, Občina
Šmarje pri Jelšah – sejna soba, št. 33.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% vrednosti posla
(brez DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deni v razpisni dokumentaciji (Zakon o izvr-
ševanju proračuna za leto 2001).

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

(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: 30. 12. 2001, osem
dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, plačilni pogoji 20%, reference 10%.
Natančen način uporabe meril je podan v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 59/1-01 Ob-54836
1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-

tvo Kranjska Gora.
2. Naslov naročnika: Borovška cesta

58, 4280 Kranjska Gora.
3. (a) Vrsta in količina blaga: tovorno

vozilo – šasija za gasilsko vozilo, najve-
čje dovoljene mase vsaj 18t; pogon: šti-
rikolesni; motor: Euro 3, moči 240 – 260
KW; medosna razdalja: 3700 – 3900
mm; sedež: 1+5; zavorni sistem: ABS;
menjalnik: dvanajst stopenjski; odgon
moči: odgon za gasilsko črpalko (naj-
manj 240 Nm); Količina blaga: 1 kom.

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

4. Kraj dobave: Kranjska Gora, Borov-
ška cesta 58.

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

zaključka ali trajanje dobave: skrajni rok
dobave je marec 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, tel. 04/588-18-46 – za razpisno do-
kumentacijo kontaktna oseba: Bojana Hle-
banja; v zvezi z izvedbo dobave tel.
041/747-277, kontaktna oseba Jani Pri-
stavec.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-
gu razpisne dokumentacije izkazati z doka-
zilom o plačilu stroškov v višini 5.000 SIT,
katerega plača na transakcijski račun PGD
Kranjska Gora, št. 07000-0000040345, pri
Gorenjski banki, s pripisom “za razpisno do-
kumentacijo”. Ob dokazilu plačila naj ponu-
dniki predložijo še izjavo da so davčni zave-
zanci in davčno številko.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kranjska Gora, Kolodvor-
ska 1a, 4280 Kranjska Gora, urad župana.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001 ob 11.30, v prostorih
Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1a.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila mora biti najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa.

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

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: 8. 12. 2001; predvi-
den datum odločitve: 12. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba; merila: ce-
na (50%), garancijska doba (30%), najkrajši
odzivni čas v primeru okvare vozila (10%),
rok plačila in plačilni pogoji (10%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

PGD Kranjska Gora

Št. 405-92/2001 Ob-54840
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana, faks 01/24-41-269, tel.
01/24-41-176 (Investicijski oddelek, Tru-
barjeva 3).

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in vgradnja opreme učilnic praktičnega
pouka in telovadnice za objekt Poklicna
in tehniška kmetijsko živilska šola Šem-
peter pri Novi Gorici.

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

a) oprema učilnic praktičnega pouka,
b) oprema telovadnice.
Ponudniki lahko nudijo po en sklop, ali

vse skupaj.
4. Kraj dobave: Šempeter pri Novi Gorici.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanja dobave: pričetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek decem-
ber 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: LIZ-inženi-
ring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana; do-
datne informacije: Janez Sitar,
tel.01/23-44-032, faks 01/23-44-050.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-

na, kamor je potrebno nakazati znesek):
cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT, virmansko plačilo na ŽR
50102-601-11966, pred dvigom razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 15. 10. 2001, do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova
2, 1000 Ljubljana, soba 511.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 15. 10. 2001, ob 12. uri, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljublja-
na, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, veli-
ka 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.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: sklad-
no z določili razpisnih pogojev iz razpisne
dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z do-
ločili razpisnih pogojev iz razpisne doku-
mentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. zakona o javnih
naročilih: skladno z določili razpisnih pogo-
jev iz razpisne dokumentacije.

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.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo na
LIZ-inženiring,d.d., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, Sitar Janez. Ogled gradbišča je mo-
žen po predhodni najavi v Šempetru pri No-
vi Gorici.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa (na podlagi tretjega odstav-
ka 18. člena ZJN): /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 03/2001 Ob-54838
1. Naročnik: Univerza v Mariboru.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 15,

2000 Maribor, tel. 02/25-23-300 faks
02/23 55 316.

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

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudba se lahko poda za posa-
mezne sklope, delno za sklope ali za vse
sklope skupaj:

– sklop 1: mrežno stikalo za giga ether-
net,

– sklop 2: mrežno stikalo za fast ether-
net,

– sklop 3: računalniška oprema za raz-
vojno skupino,

– sklop 4: nadgradnja pomnilnega pro-
stora,

– sklop 5: strežnik za ISDN dial-in do-
stop,

– sklop 6: osebni računalniki,
– sklop 7: komunikacijske omare,
– sklop 8: oprema za spremljanje in ana-

liziranje mrežnega prometa.
4. Kraj dobave: Univerza v Mariboru,

Slomškov trg 15, Maribor
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od sklenitve
pogodbe do 16. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Univerza v Ma-
riboru, Računalniški center Univerze v Mari-
boru, Slomškov trg 15, Maribor, Maruša
Belšak, tel. 02/23-55-300.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 11. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
6.000 SIT – na žiro račun Univerze v Mari-
boru št. 51800-603-30869.

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

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, Maribor.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2001 ob 10. uri, v prosto-
rih Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15,
Maribor.

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

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 (Zakon
o javnih naročilih 47. člen): pogodba.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 10. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe 26. 10. 2001.

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, če je: ni bila objavljena.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Univerza v Mariboru
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Št. 656 Ob-54852
1. Naročnik: UL, Naravoslovnotehniška

fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Aškerčeva 12,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-04-500, faks
01/47-04-560.

3. (a) Vrsta in količina blaga: vrstični
(scanning) elektronski mikroskop z do-
datno opremo.

(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: Ljubljana, Lepi pot
11-13.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: konec febru-
arja 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: prof. dr. Ladi-
slav Kosec, tel. 01/20-00-430.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 9. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50101-603-402699.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 19. 10. 2001 do
13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: UL, Naravoslovnotehniška fa-
kulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
na Aškerčevi 12.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponujene vredno-
sti z veljavnostjo vsaj 6 mesecev po odpira-
nju ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: vsaj 6 mesecev po od-
piranju ponudb, predviden datum odločitve
30. 10. 2001.

15. Merila  za  ocenitev  ponudb:  ce-
na  80%,  rok  dobave  5%,  kvaliteta  blaga
15%.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Ljubljana

Št. 02-77/2001 Ob-54853
1. Naročnik: Zdravstveni dom Litija.
2. Naslov naročnika: Partizanska pot

8a, 1270 Litija, tel. 01/89-95-174, faks
01/89-95-173.

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

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

4. Kraj dobave: Litija, Zdravstveni dom
Litija.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
Zdravstveni dom Litija, kontaktna oseba
Tomažič Silva.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
26. 9. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št.
50103-603-58169.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 10. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Litija, Parti-
zanska pot 8a, 1270 Litija.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 10. 2001 ob 17.30.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v znesku 500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe.

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

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

– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega žiro računa,

– da ponudnik ni dal zavajujočih po-
datkov,

– da ponudnik nudi 60 dnevni plačilni
rok,

– da zagotavlja dostavo blaga in monta-
žo blaga pri naročniku,

– da zagotavlja servisne storitve za do-
bavljeno blago,

– da nudi najmanj 12 mesečni garancij-
ski rok,

– da nudi dostavo in montažo rentgena
najkasneje v roku 45 dni po sklenitvi po-
godbe.

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

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Zdravstveni dom Litija, kontaktna
oseba: ga. Tomažič.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Zdravstveni dom Litija

Št. 04/01 Ob-54855
1. Naročnik: Zdravstveni dom Velenje.
2. Naslov naročnika: Vodnikova 1,

3320 Velenje, tel. 03/89-95-400, telefaks
03/58-69-039.

3. (a) Vrsta in količina blaga: reševal-
no vozilo kombi verzije s polpovišano
streho (1 kos).

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

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

varinatna ponudba ni možna.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 3 do 5 me-
secev od podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom Velenje, Plansko analitska služba,
Vukelić Ružica, Vodnikova 1, 3320 Vele-
nje, oddaja in prevzem razpisne dokumen-
tacije, dodatne informacije samo pisno na
kontaktno osebo.

(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: 6.000 SIT na ŽR
52800-603-39042.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 10. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravsteni dom Velenje, plan-
sko analitska služba, Vodnikova 1, 3320
Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 17. 10. 2001, ob 10. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Velenje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: pod-
pisana bianko menica.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: brez-
obrestno odplačevanje v treh enakih
obrokih.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 12. 2001, naročnik bo sprejel sklep
o izbiri predvidoma do 25. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena in
plčilni pogoji 79 točk, poprodajne storitve
in tehnična pomoč 21 točk.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Zdravstveni dom Velenje

Št. 3-1314 Ob-54862
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Celje.
2. Naslov naročnika: Ipavčeva 18,

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

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

– dehidrirane podloge, dodatki in kemi-
kalije,

– diski in trakovi za testiranje občutljivo-
sti za antibiotike,

– testi za identifikacijo bakterij,
– serološki testi,
– serološki testi vezani na aparat Vidas,
– referenčni sevi mikroorganizmov,
– laboratorijska plastika,
– laboratorijska steklovina,
– ostali potrošni materiali.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
lahko po sklopih ali v celoti.

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

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

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 12.
2001 do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek po-
slovne koordinacije, Irena Ivačič Štraus za
razpisno dokumentacijo.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 9. 2001
dalje po predhodni najavi na tel.
03/42-51-201, ali e-mail Irena.Iva-
cic@zzv-ce.si.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v vrednosti 8.000 SIT nakažite na
žiro računa št. 50700-603-31733 ali pri
blagajni zavoda.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 25. 10. do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 10. 2001 ob 12.30 v prostorih
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Ipav-
čeva 18.

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

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

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

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

tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 30 dni od roka za predložitev po-
nudb. Odločitev o sprejemu ponudb bo
znana predvidoma 5. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena,
– reference,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji.
Uporaba meril je določena v razpisni do-

kumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o na-

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Zavod za zdravstveno
varstvo Celje

Št. 192425 Ob-54867
1. Naročnik: Elektro Celje - Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov  naročnika:  Celje,  Vrunče-

va 2a, tel. 03/42-01-000, faks
03/54-85-023.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
transport, vključitev v obratovanje opre-
me daljinskega vodenja za RTP Velenje
in RTP Vuzenica.

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

4. Kraj dobave: fco objekt vgradnje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: kot v razpisni
dokumentaciji.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: na naslovu na-
ročnika pri kontaktni osebi Sonji Marinček,
tel. 03/42-01-477, v sobi 411/IV.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave,
v času od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 23.800 SIT z vključenim
DDV na žiro račun 50700-601-10238, sklic
na številko 1207 ali na blagajni podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 18. 10. 2001 do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Celje - Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje, soba 411/IV.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 10. 2001 ob 10. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe ali depozit na žiro
račun.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, plačilni rok 30 dni.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
95 dni od dneva objave tega razpisa, pred-
videni datum odločitve je 7 dni od sprejema
sklepa o izbiri.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– podpora.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: na naslovu Elektro Celje, d.d., Ra-
de Kneževič, univ. dipl. inž. el., tel.
03/42-01-391.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Elektro Celje, d.d., Celje

Št. 1/01 Ob-54866
1. Naročnik: Slovensko mladinsko gle-

dališče, Vilharjeva 11, Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vilharjeva 11,

1000 Ljubljana, tel. 231-06-10, faks
433-50-25.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. aktivna zvočna skrinja: RMS 250

W, 124 dB SPL, frekvenčno območje 40
Hz do 18 kHz: 3 kosi,

2. aktivna zvočna skrinja: RMS 250
W, 124 dB SPL, frekvenčno območje 45
Hz do 18 kHz: 2 kosa,

3. aktivna zvočna skrinja: RMS 175
W, 115 dB SPL, frekvenčno območje
100 Hz do 20 kHz: 6 kosov,

4. aktivna SUB. zvočna skrinja: RMS
250 W, 125 dB SPL, frekvenčno obmo-
čje 40 Hz do 120 kHz: 2 kosa,

5. kontrolna enota z ustrezno pro-
gramsko opremo za krmiljenje sistema
ozvočenja (za Macintosh okolje): 1 kos,

6. stereo ambientalni mikrofon, fre-
kvenčno območje 80 Hz do 120 Hz: 2
kosa,

7. ustrezen instalacijski material za
povezavo zvočnikov in mikrofonov za
zgoraj navedeni sistem ozvočenja.

(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: SMG, Vilharjeva 11,
Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v dogovorje-
nem roku po podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: SMG, Vilharje-
va 11, Ljubljana, II. nadstropje, pri kontaktni
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osebi Lidiji Čeferin, tel. 01/231-06-10,
vsak delovni dan med 9. in 14. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 8. 10. 2001
do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT, na žiro račun
50102-603-48774.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Slovensko mladinsko gleda-
lišče, Vilharjeva 11, Ljubljana, v primeru
osebne predaje ponudbe na isti naslov v
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001 ob 12. uri, v upravi Slo-
venskega mladinskega gledališča, Vilharje-
va 11, Ljubljana.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema ra-
čuna.

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 sklepal pogodbo samo z enim
ponudnikom.

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 ponudba ustreza tehničnim zahte-
vam javnega naročila,

– da na zahtevo naročnika ponudnik pri-
pravi demonstracijo ponujene opreme,

– da je oprema dimenzijsko ustrezna.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba skupaj s po-
godbeno dokumentacijo mora veljati 60 dni
od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo
sprejel odločitev o izbiri najkasneje do
10. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost opreme, kakovost dobave,
garancijski rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo posredoval le pisna po-
jasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročni-
ku priporočeno posredovane do 28. 9.
2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Slovensko mladinsko gledališče

Št. 7-01 Ob-54868
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. (a) Vrsta in količina blaga: plini.
(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: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti po pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks: 02/331-15-33.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 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: plini.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 22. 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 23. 10. 2001, ob 12. uri, mala
konferenčna predavalnica Kirurške stolp-
nice.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen 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 in carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pre-
dložitev ponudb;

5. da ima odločbo upravne enote oziro-
ma drugega pristojnega organa za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
razpisa;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance 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 tega razpisa; ali

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

7. da ponudnik ni dal zavajajočih podat-
kov;

8. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst in količin blaga;

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

10. da bo dostava fco Splošna bolnišni-
ca Maribor-razloženo (ob terminu, ki ga do-
loči naročnik);

11. da bo odzivni čas iz področja javne-
ga razpisa največ 1 dan;

12. da ponudnik zagotavlja rezervoar za
skladiščenje in uplinjevanje tekočega kisika
na Ljubljanski 5, Maribor in Slivniškem Po-
horju in da bo skrbel za delovanje celotne-
ga postrojenja v skladu v veljavnimi tehnič-
no-varnostnimi predpisi;

13. da bo ponudnik v času premontaže
(največ dva dni) nemoteno oskrboval bolni-
šnico s kisikom;

14. da bo ponudnik dostavljal kisik v
jeklenkah fco Splošna bolnišnica Maribor -
razloženo na Oddelek za pljučne bolezni,
Slivniško Pohorje;

15. da bo skrbel za vzdrževanje jeklenk
v skladu s predpisano zakonodajo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 3. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: dne 5. 11. 2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
18,000.000 SIT z DDV. Dodatne informa-
cije: Marija Žlender, univ. dipl. ekon, tel.:
02/321-25-56.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 7-ZF/01 Ob-54870
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

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

olje.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

1. Srednje kurilno olje-mazut,
2. Kurilno olje ekstra lahko.
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: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna
naročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po
pošti po predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks:
02/331-15-33.

(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: kurilno olje.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: dne 22. 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 23. 10. 2001, ob 11. uri, mala
konferenčna predavalnica Kirurške stolp-
nice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, veljavno do 31. 1. 2001.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih
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 in carinska uprava, potrdilo na sme biti
starejše od 30 dni na dan določen za pred-
ložitev ponudb;

5. da ima odločbo upravne enote oziro-
ma drugega pristojnega organa za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
razpisa;

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance 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 skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja; ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od ocenjene vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se pri-
javlja;

7. da ponudnik ni dal zavajajočih podat-
kov;

8. da zagotavlja 100% letnih razpisanih
vrst in količin blaga iz skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja;

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

10. da bo dostava fco Splošna bolnišni-
ca Maribor - razloženo (ob terminu, ki ga
določi naročnik);

11. da bo odzivni čas največ 3 dni;
12. zagotavlja ustrezen transport za po-

nujeno blago;
13. nudi srednje kurilno olje-mazut z vse-

bnostjo žvepla (SO2) največ 1%;
14. da ima garancijo za resnost ponud-

be v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;

15. da ima izjavo banke da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti v višini 10% pogodbene vre-
dnosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 31. 3. 2002, predviden datum odlo-
čitve o sprejemu ponudbe: dne 5. 11.
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
184,567.953 SIT z DDV. Dodatne informa-
cije: Marija Žlender, univ. dipl. ekon, tel.:
02/321-25-56.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 6. 7. 2001.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-54878
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o.

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

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

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

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

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivno
od 15. 10. 2001 do 14. 10. 2002.

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 10. in 13. uro.

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

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Komunale Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta
11a.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni, datum odloči-
tve: do 12. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– najnižja ponudbena cena 40 točk,
– plačilni pogoji 30 točk,
– reference ponudnika 15 točk,
– izkušnje naročnika s ponudnikom 15

točk.
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16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Javno podjetje
Komunala Trbovlje, d.o.o.,

Trbovlje

Št. 0512/3-308/87-01 Ob-54917
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2,

1501 Ljubljana, tel. 01/432-51-52, faks
01/231-50-73.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava,
montaža in zagon mrežnega strežnika,
in sicer: mrežnega strežnika, združljivega s
HP9000/D390 z ustrezno enoto za varno-
stno shranjevanje podatkov in postavitvijo z
visoko razpoložljivo konfiguracijo z uporabo
MC/Service Guard

Količina: 1 kos.
Opis blaga, ki je predmet tega razpisa je

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

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se bo oddalo v celoti in ne po po-
sameznih sklopih. Ponudniki morajo ponu-
diti predmet naročila v celoti. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za posamezne postavke
iz javnega naročila.

4. Kraj dobave: Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki ne morejo ponuditi variantne po-
nudbe. V primeru, da ponudnik ponudi tudi
variantno ponudbo, se le-ta ne bo upošte-
vala.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideni
datum začetka dobave je 30. 10. 2001,
najkasnejši rok za dobavo, montažo in za-
gon blaga, ki je predmet javnega razpisa pa
je 30 dni po podpisu pogodbe, vendar ne
kasneje, kot do dne 30. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade. Do-
datne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo ponudb je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14.
ure, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpi-
sno dokumentacijo morajo predložiti poo-
blastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz
katerega morajo biti razvidni osnovni po-
datki o ponudniku (naziv, naslov, navedba
ali je davčni zavezanec ali ne), potrdilo o
registraciji s strani davčnega urada, kolikor
je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno raz-
viden točen naziv in naslov plačnika, zne-
sek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-30808701.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: po pošti s priporočeno pošiljko
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vloži-
šče, 1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
12. 10. 2001 ob 11. uri, na naslovu: Viso-
ka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo pred pričetkom odpiranja ponudb komisi-
ji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
8% od skupne ponudbene vrednosti z vklju-
čenim DDV.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 140 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 22. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudbe je najnižja cena, ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, na-
vedenih v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 3/01 Ob-54940
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

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

loški analizator z reagenti.

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

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne
bodo upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava ana-
lizatorja je 60 dni po podpisu pogodbe, do-
bava reagentov in kontrolnega materiala je
7 dni po prejemu naročilnice.

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 ul. 5, 2000 Maribor. Dvig razpi-
sne dokumentacije: osebno ali po pošti ob
predhodni predložitvi potrdila o vplačilu, faks
02/331-15-33. Dodatne informacije: Peter
Weissensteiner, tel. 02/321-25-04.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 22. 10. 2001,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486, s pri-
pisom za RD: Hematološki analizator z rea-
genti.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 10. 2001,
do 13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2001 ob 11. uri v mali kon-
ferenčni predavalnici v 16. etaži kirurške
stolpnice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: nave-
deno v pogojih.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen 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. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni
prenehal z opravljanjem dejavnosti;

2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvi-
dacije ali prisilne poravnave ali da ni prene-
hal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti starej-
še od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;

3. lastno pisno izjavo ponudnika, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da v zadnjih petih let pred objavo tega naro-
čila ni bil kaznovan;

4. potrdilo, da ima poravnane davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve ali poslov-
ne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pri-
stojni davčni urad in carinska uprava; potr-
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dilo ne sme biti starejše od 30 dni na dan
določen za predložitev ponudbe;

5. odločbo pristojnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila; ponudniki predložijo potrdilo Ura-
da RS za zdravila pri Ministrstvu za zdrav-
stvo o vpisu v register dobaviteljev medicin-
skih pripomočkov - promet z medicinskimi
pripomočki na debelo;

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 prijav (ne velja
za obrazec BON-1);

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

klih 6 mesecih vključno do dneva sestavi-
tve 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 tega razpisa, ali

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

7. da ni dal zavajajočih podatkov;
8. da zagotavlja 100% razpisanih vrst in

količin opreme ter reagentov in kontrolnega
materiala, opredeljenih v specifikaciji zahtev
naročnika;

9. da nudi 60-dnevni plačilni rok po pre-
vzemu opreme ter 60-dnevni plačilni rok po
dobavi reagentov in kontrolnega materiala;

10.1 da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor - razloženo v prostore naroč-
nikovega oddelka za laboratorijsko diagno-
stiko;

10.2 da bo dostava reagentov fco Splo-
šna bolnišnica Maribor - razloženo v skladi-
šče centralne lekarne;

11.1 da zagotavlja dobavo opreme v ro-
ku 60 dni po podpisu pogodbe;

11.2 da zagotavlja dobavo reagentov v
roku 7 dni po prejemu naročilnice ter da bo
po vsakem posameznem naročilu dobavil
celotno količino naročenega blaga;

12. da bo tudi po preteku sedmih let
dobavljal reagente in kontrolni material po
cenah iz ponudbe, korigirane za tečaj ame-
riškega dolarja;

13. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravje o vpisu reagentov v regi-
ster medicinskih pripomočkov, če to zakon
o zdravilih in medicinskih pripomočkih za-
hteva (ponudniki lahko predložijo kopijo ob-
jave registriranih medicinskih pripomočkov
iz Uradnega lista RS);

14. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobav-
ljeno opremo;

15. da zagotavlja odzivni čas servisa naj-
več osem ur po prejemu obvestila ter mak-
simalno 24 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;

16. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo opreme;

17. da nudi najmanj 12-mesečno garan-
cijo za dobavljeno opremo.

18. da zagotavlja dobavo rezervnih de-
lov še najmanj deset let po izteku garancij-
ske dobe;

19. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
23. 6. 2002;

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba do 23. 5.
2002, odločitev o sprejemu 6. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: kon-
čna vrednost ponudbe 60 točk; možnost
uporabe imunokemijskih principov – 30
točk; zmogljivost – 10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost je 40,000.000
SIT z DDV, in sicer 30,000.000 SIT za ana-
lizator ter 10,000.000 SIT z DDV letno za
reagente in kontrolni material. Naročnik bo
z izbranim ponudnikom za dobavo reagen-
tov in kontrolnega materiala sklenil pogod-
bo za obdobje sedmih let.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

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

gradnje po odprtem postopku

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

Podaljšanje roka za predložitev
ponudb

Ob-54943
V Uradnem listu RS, št. 63-64/01 z dne

3. 8. 2001 je bil pod objavo št. 53232
objavljen javni razpis za oddajo naročila gra-
denj po odprtem postopku za izvedbo grad-
benih, obrtniških in inštalacijskih del na ob-
jektu Jožeta Jame.

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

Ponudba se bo štela za pravočasno, če
jo bo ponudnik predložil naročniku do dne
17. 9. 2001, najkasneje do 10. ure. Javno
odpiranje ponudb bo dne 17. 9. 2001, ob
13. uri.

Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostaneta nespremenjena.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-54726
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Naslov naročnika: Občina Kobarid,

Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

vozišča na cesti Drežniške Ravne–
Jezerca.

(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 Drežniške Rav-
ne–Jezerca.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del:
5. 11. 2001, dokončanje del: 15. 12.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: zain-
teresirani ponudniki lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo na na sedežu podjetja
Edil Inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjav-
čeva 2, 5000 Nova Gorica, tel.
05/33-30-350, faks 05/30-25-400, kon-
taktna 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 28. 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, sanacija vozišča na
cesti Drežniške Ravne–Jezerca”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene osebno ali po
pošti najkasneje do četrtka, 4. 10. 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Kobarid, Trg svobode 2,
5222 Kobarid (tajništvo).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Ko-
barid, 4. 10. 2001 ob 12.15.

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

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodbejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): do-
ločeno 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: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve



Stran 5362 / Št. 72 / 14. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

o sprejemu ponudbe: veljavnost ponud-
be: 4. 12. 2001, datum odločitve: 9. 10.
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: 4. 9. 2001.

Edil Inženiring d.o.o.
Nova Gorica

Št. 35201-0011/98 Ob-54731
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, 1240 Kamnik.
2. Naslov naročnika: Občina Kamnik,

Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-00, faks 01/831-81-19.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja kanalizacije Volčji potok (kanali V 7,
V‘ od Č do RJ 118 in V‘ od RJ 33 do
RJ 118).

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

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

4. Kraj izvedbe: Volčji potok – Kamnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 60 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Kam-
nik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, tel.
01/831-81-35, kontaktna oseba: Jože
Štok, univ. dipl. inž. arh.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na ŽR Občina Kamnik, št.:
50140-630-810300, pri APP Kamnik z na-
vedbo “Plačilo RD – izgradnja kanalizacije
Volčji potok.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 2001 do 10.

 
ure, Občina Kamnik,

Glavni trg 24, sejna soba št. 17/P.
10. Navedba finančnih zavarovanj za

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in po-
godbi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen ZJN): 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 ZJN:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti.
Ponudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
ločene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

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

15. Merila za ocenjevanje ponudb: ob
izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev; bo-
do ponudbe ocenjene po merilu najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2001.

Občina Kamnik

Št. 05/2001 Ob-54744
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Partizanska 4,

6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, faks
05/731-01-23.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vodovod
Gradnje.

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

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

4. Kraj izvedbe: naselji Avber - Gradnje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del
15. 10. 2001, zaključek del 15. 2. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Seža-
na, Partizanska 4, 6210 Sežana, tel.
05/731-01-00, faks 05/731-01-23, Maj-
da Valentinčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: najkasneje 5 dni
pred oddajo ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ŽR
51420-630-90046.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 10. 2001 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 4. 10. 2001 ob 12. uri.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bianco menica v višini 10% vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
plačilni rok 60 dni oziroma skladno določili
predpisov za koriščenje sredstev prora-
čuna.

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: 31. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok izgradnje, posebne ugodno-
sti ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2001.

Občina Sežana

Št. 09/01 Ob-54745
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel.03/896-11-00, faks
03/896-11-27.

3. (a) Opis in obseg gradnje: fekalno
kanalizacijsko omrežje območja Gaberk
– I. 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: Gaberke z okolico.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 24. 10. 2001
do 4. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije:
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje, Zoran
Rodič, tel. 03/896-11-00, faks
03/896-11-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
7. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za 12.000 SIT + 19% DDV - vir-
mansko nakazilo na TR št. 13426 -
0012997108 - sklic na št. 161.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, prejem-
nik: Zoran Rodič.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: kot v
razpisni dokumentaciji.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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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: kot v razpisni doku-
mentaciji.

15. Merila za ocenitev ponudb: kot 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: 6. 9. 2001.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 02 Ob-54765
1. Naročnik: Občina Bovec.
2. Naslov naročnika: Trg golobarskih žr-

tev 8, 5230 Bovec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev

komunalne infrastrukture za nadome-
stne stanovanjske hiše v Logu pod Man-
gartom, I. faza.

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

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

4. Kraj izvedbe: Log pod Mangartom.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 25. 10. 2001
do 30. 4. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Tol-
min Javno podjetje d.d., Poljubinj 89h,
5220 Tolmin.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do tri dni pred
odpiranjem ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun št. 04753-0000100881.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 10. 2001 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Tolmin, Javno po-
djetje d.d., Poljubinj 89h, 5220 Tolmin –
tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001ob 12. uri, v prostorih
Komunale Tolmin.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ak-
ceptni nalog.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila situacij je 90 dni.

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

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

in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: priznana sposobnost za
delo v popotresni obnovi.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:ponudba mora veljati 90
dni od dneva odpiranja, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 12. 10.
2001.

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

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Berti Rutar, univ. dipl. inž., tel.
05/381-93-00, faks 05/38-81-025.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Komunala Tolmin d.d.

Št. 352-01/826/01-03 Ob-54767
1. Naročnik: Občina Dolenjske Toplice.
2. Naslov naročnika: Zdraviliški trg 8,

8350 Dolenjske Toplice; tel.
07/384-51-85, faks 07/384-51-90.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
mostu, rekonstrukcija lokalne ceste in
komunalnih vodov Podturn-Cerovec, na
odseku Grič.

(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: ne.

4. Kraj izvedbe: Podturn pri Dolenjskih
Toplicah – Cerovec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek 16. 10.
2001, dokončanje 10. 12. 2001.

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

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR
52100-630-40162, sklic 352-01/826.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dolenjske Toplice,
Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Dolenjske Toplice.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe za zne-
sek 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila izvršenih del je 90 dni od uradnega
prejema računa ali situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki predložijo pravni akt o skupni izved-
bi 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: razen zakonsko predpi-
sanih, ni posebnih zahtev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 150 dni, odločitev o sprejemu ponud-
be bo sprejeta v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

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: 6. 9. 2001.

Občina Dolenjske Toplice

Št. 01 012-2/95 Ob-54849
1. Naročnik: Občina Loški Potok.
2. Naslov naročnika: Hrib 17, 1318 Lo-

ški Potok, tel. 01/835-01-00, telefaks
01/835-01-02.

3. (a) Opis in obseg gradnje: adaptaci-
ja osnovne šole in vrtca ter dozidava
telovadnice.

(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: Hrib - Loški Potok.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

samo varianta po razpisni dokumentaciji.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od oktobra 2001
do septembra 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loški
Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, Vinko
Košmerl, tel. 01/835-01-08.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na žiro račun
št. 51300-630-12024 z navedbo “ Javni
razpis Osnovna šola.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Loški Potok, Hrib 17,
1318 Loški Potok, oziroma tajništvu občine
na navedenem naslovu.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 10. 2001 ob 8. uri na naslovu
Hrib 17, Loški potok.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini,
navedeni v razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
opredeljeni 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): po-
godba.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: čas opcije ponudbe
oziroma do 10. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na Stanbiro d. o. o. Ribnica, Anton
Tanko, tel. 01/836-11-63.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Občina Loški Potok

Št. 41405/00102/2001 0400 01 Ob-54850
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 220-10, faks
220-12-93.

3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova
starega objekta Osnovne šole Ludvika
Pliberška, Lackova 4, Maribor – gradbe-
na, obrtniška in instalacijska dela (oce-
njena vrednost 45 mio SIT).

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

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

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

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
27. 10. 2001, dokončanje del 31. 12. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Ma-
ribor, kontaktna oseba Adela Erker, tel.
02/22-01-315.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za odda-
jo ponudb.

(c) Znesek  in  način  plačila  za raz-
pisno dokumentacijo: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije vplača
znesek na ŽR št. 51800-630-25505, v
višini 5.000 SIT, z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis – OŠ Ludvika
Pliberška”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, soba 343/III.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001 ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
od prejema računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): 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: 15. 11. 2001, 20. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in reference (podrobneje opre-
deljeno 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: 7. 9. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-54881
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija zunanjih objektov jaška III za
novo namembnost.

(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: Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variant ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 4 mesece po
podpisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Rudnik Trbov-
lje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, Oddelek za investicije (Marjana Ža-
gar ali Majda Turnšek).

Vse dodatne informacije je možno dobiti
pri Barbari Pavčnik na tel. 03/56-26-144
int. 292.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 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 22. 10. 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: 22. 10. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
RTH v Trbovljah.

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
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: ni dodatnih po-
gojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne do 22. 12. 2001, predvideni da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe je 6. 11.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok izvedbe do 25 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– fiksnost cen do 10 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: 10. 9. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 0512/3-308/82-01 Ob-54891
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 01/432-51-25, faks
01/472-57-91.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
objekta Policijske postaje Murska So-
bota, in sicer izvedba gradbeno obrtni-
ških del, zunanje ureditve, strojnih in-
štalacij in elektro instalacij.

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

I. gradbeno obrtniška dela,
II. zunanja ureditev,
III. strojne instalacije,
IV. elektro instalacije.
Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki

so predmet javnega naročila, v celoti. Po-
nudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del.

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

4. Kraj izvedbe: lokacija Policijske po-
staje Murska Sobota.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo tudi variantne po-
nudbe, ki morajo izpolnjevati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
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tum začetka izvedbe del je januar 2002,
predvideni zaključek del pa je december
2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljubljana,
v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, dodat-
ne informacije: Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem
zainteresiranim ponudnikom omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen
dvig, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure,
razen dnevov, ko državni organi ne delajo.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti:

– pooblastilo za dvig razpisne dokumen-
tacije, iz katerega morajo biti razvidni osnov-
ni podatki o ponudniku (naziv, naslov, na-
vedba ali je davčni zavezanec ali ne),

– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 20.000 SIT, iz ka-
terega mora biti jasno razviden točen naziv
in naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 20.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notra-
nje zadeve), sklicna številka:
2817116-2401002-30808201.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponud-
be s priporočeno pošiljko po pošti ali ose-
bno na naslov naročnika: Ministrstvo za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
23. 10. 2001 ob 11. uri, na naslovu: Viso-
ka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudniki morajo predložiti bančno garancijo
kot finančno zavarovanje za resnost po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: okvir-
no predvideni pogoji financiranja so: v letu
2002 prva tretjina pogodbene cene, v letu
2003 druga tretjina pogodbene cene ter v
letu 2004 ostanek do končne pogodbene
cene.

Rok plačila ne sme biti krajši od 60 dni
od dneva uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v pri-
meru, da skupina izvajalcev predloži skup-

no ponudbo, mora ta skupina izvajalcev pre-
dložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posamez-
nih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 150 dni od dneva odpiranja po-
nudb, predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe je 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, strokovna priporočila,
reference kadrov in finančno stanje po-
nudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 82 točk, za
strokovna priporočila 6 točk, za reference
kadrov 6 točk ter za finančno stanje ponu-
dnika 6 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 71 z dne
7. 9. 2001.

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

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 1871/2001 Ob-54893
1. Naročnik: Dom starejših občanov

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: prenova
kuhinjskega trakta Doma v ocenjeni vred-
nosti 78 mil. SIT.

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

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

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

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 60 dni po podpi-
su pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, kontaktna
oseba Franc Magister, tel. 01/477-06-01,
el. naslov: franc.magister@dso-vic.si.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 30.000 SIT za

razpisno dokumentacijo ponudniki poravna-
jo z nakazilom na žiro račun št.
50101-603-50449, namen nakazila: za raz-
pisno dokumentacijo.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 9.
2001 ob 12.30, v dvorani Doma starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bo-
kalce 51, Ljubljana.

Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti
ponudbe z veljavnostjo 60 dni od odpi-
ranja ponudb.

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti 90 dni od odpiranja ponudb,predvideni
datum odločitve o prejemu ponudbe je
2. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merla
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa so: cena, referen-
ce, krajši rok izvedbe, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik

Št. 779/01 Ob-54908
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. (a) Opis in obseg gradnje: zame-

njava varnostnih ograj v dolžini ca.
7.000 m.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja po sklo-
pih.

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

4. Kraj izvedbe: avtocesta Ljubljana–Vi-
dež odsek 53 in 54.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
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6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: en mesec.

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. komercialna
služba, Grič 54, 1117 Ljubljana, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-301, Milan
Stevanovič.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 10. 2001 do
14. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 10. 2001 ob 10. uri, Javno po-
djetje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič
54, 1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija – menično zavarovanje za re-
snost ponudbe v višini 3% ponudbene ce-
ne. Veljavnost garancije mora biti najmanj
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 baga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen 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): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec ali skupno nastopanje (Joint ventu-
re) z navedbo in pisnim pooblastilom vodil-
nemu partnerju.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 12. 2001, datum odločitve 2. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancija, reference, druge
ugodnsoti, teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o. Ljubljana

Št. 353-19/98 Ob-54926
1. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi.
2. Naslov naročnika: Cesta 9. avgusta

5, 1410 Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55
705, faks 03/56-64-011.

3. (a) Opis in obseg gradnje: dobava
in montaža vodovodnega materiala pri
obnovi javnega vodovodnega omrežja –
Kisovec, I. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov,obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali vse
skupaj: ponudnik mora predložiti ponudbo
za izvedbo celotnega razpisanega dela. Na-
ročnik si pridržuje pravico podpisa pogod-
be glede na razpoložljiva proračunska sred-
stva.

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

4. Kraj izvedbe del: naselje Kisovec.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del
november 2001, dokončanje del decem-
ber 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba,od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Občina Zagorje ob
Savi, Oddelek za gospodarske javne služ-
be, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
kontaktna oseba Ivo Vrtačnik, tel.
03/56-55-705.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, od 7. do 12.
ure, vsak delovni dan.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  stroške  za  razpi-
sno dokumentacijo 11.900 SIT naj po-
nudniki poravnajo pred dvigom dokumen-
tacije na ŽR 52720-630-10077 – prora-
čun Občine Zagorje ob Savi. V ceni je vštet
19% DDV.

8. (a) Datum in ura,do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22. 10. 2001
do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z oznako ponudnika in z napisom:
“Ne odpiraj – ponudba Vodovod Kisovec I.
faza”.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, vloži-
šče.

9. Datum,čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 2001
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Zagorje ob
Savi, C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dniki morajo ponudbi priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, z veljavnostjo 60 dni od datuma odpira-
nja ponudb in ostale garancije, navedene v
razpisni dokumentaciji.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik, najmanj v
roku 60 dni od potrditve situacij.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za ugotovitev finančne, po-
slovne in tehnične usposobljenosti po

41. do 43. členu ZJN: vsebina listin, ki jih
mora predložiti ponudnik za dokazovanje
pogojev je opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: v razpi-
sni dokumentaciji bodo natančneje oprede-
ljena.

Izhodišča za izbor najugodnejšega po-
nudnika pa bodo: ponujena cena, garanci-
ja, plačilni pogoji in reference na tovrstnih
delih.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo pojasnila razpisne doku-
mentacije v najkrajšem možnem času po-
sredoval ponudnikom le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
potekom roka za predložitev ponudb.

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

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

Občina Zagorje ob Savi

Št. 045/01 Ob-54939
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo 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: preplasti-
tev ceste G1-10 Ločica-Trojane.

(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 G1-10 Loči-
ca-Trojane.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 10 dni po skleni-
tvi pogodbe.

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 razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5.000 SIT naj ponudniki po-
ravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija-Mini-
strstvo za promet-Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 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 vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT
priložiti bančno garancijo za resnost po-
nudbe, ki mora glasiti na 3% vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unovči
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 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 po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Direkcija RS za ceste

Št. 407-260/2001 Ob-54942
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

Ljubljana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: predmet

javnega naročila je gradnja poklicne živil-
ske šole v Ljubljani po sistemu ključ v
roke s fiksno ceno. Zgrajeni objekt mora
izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in
funkcionalne pogoje naročnika, izbrani iz-
vajalec bo pa moral:

– zagotoviti ustrezno komunalno oprem-
ljeno zemljišče v velikosti ca. 9.500 ÷
12.000 m2 na območju mesta Ljubljana;
lokacija mora biti dosegljiva z vozili me-
stnega potniškega prometa; zaželena je
gradnja objekta etažnosti maksimalno
(K)+P+3;

– pridobiti vsa potrebna soglasja, loka-
cijsko in gradbeno dovoljenje ter uporabno
dovoljenje;

– izdelati vso potrebno prostorsko (ev.
sprememba zazidalnega načrta), lokacijsko
dokumentacijo in projektno dokumentacijo
(idejni projekt, PGD, PZI in PID) za vsa dela
ter opremo vseh prostorov in učnih delav-
nic;

– izvesti vsa gradbena, obrtniška, stroj-
no in elektro instacijska dela na objektu z
zunanjo ureditvijo in izgradnjo zunanjih igrišč
ter izvedbo vseh komunalnih priključkov.

– opremiti objekt (oprema šolskih in
upravnih prostorov, prostorov za športno
vzgojo in učnih delavnic ter zaklonišča).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročnik bo oddal najugodnej-
šemu ponudniku celotno javno naročilo.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvedbo ce-
lotnega javnega naročila bo naročnik od-
dal najugodnejšemu ponudniku po siste-
mu ključ v roke s fiksno ceno, kjer bo
izvajalec izdelal tudi celotno projektno do-
kumentacijo.

Kot potrebna izhodišča za izdelavo po-
nudbe bo naročnik z razpisno dokumentaci-
jo predal ponudnikom programsko in pro-
jektno nalogo s podatki o potrebnih kapaci-
tetah, obsegu gradnje ter normativih, ki jih
bo moral upoštevati pri projektiranju in grad-
nji tovrstne šole.

Ponudniki bodo morali izdelati idejno ar-
hitektonsko zasnovo šole, v osnovi usklaje-
no s programsko in projektno nalogo naroč-
nika ter prostorskimi pogoji, ki veljajo za
lokacijo, ki jo nudi ponudnik.

4. Kraj izvedbe del: Ljubljana, lokacija
mora biti dosegljiva z vozili mestnega potni-
škega prometa.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi variante za različne
lokacije, pa tudi variantne idejne arhitekton-
ske zasnove objekta na isti lokaciji ob pogo-
ju, da so vsklajene s programsko in projek-
tno nalogo naročnika ter prostorskimi pogo-
ji za lokacijo. Vse variante mora ponudnik
cenovno ovrednotiti, naročnik pa jih bo oce-
njeval v skladu z objavljenimi merili za odda-
jo javnega naročila.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predviden
pričetek: november 2001, rok dokončanja
maj 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, Urad za inve-
sticije, Trubarjeva 3, tajništvo, Nataša No-
vak, telefaks 01/244-12-69, tel.
01/244-11-76.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 30. 10. 2001,
vsak delovnik od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT, negoto-
vinsko plačilo na proračun RS, št.
50100-630-100014, pred dvigom razpi-
sne dokumentacije.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, 1000 Ljubljana, Trg OF 13,
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. 11. 2001, ob 10. uri, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport, 1000 Ljublja-
na, Urad za investicije, Trubarjeva 3/V, sej-
na soba.

10. Navedba  finančnih  zavarovanj
za resnost ponudbe, če so zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v
višini 10% vrednosti, z veljavnostjo do
izročitve bančne garancije za dobro iz-
vedbo del.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo plačal opravljena dela v letih 2002,
2003 in 2004, in sicer na osnovi štirih tran-
šnih računov vsako leto, izstavljenih v višini
stopnje gotovosti del. Naročnik jih bo pla-
čeval z zamikom 60 dni od uradnega preje-
tja potrjenega računa.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena pogodba za izved-
bo celotnih razpisanih del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične sposobnosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. zakona o javnih
naročilih: pravna ali fizična oseba s podiz-
vajalci, ki imajo skupaj ustrezno registraci-
jo za izvedbo vseh razpisanih del.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 120 dni od dneva odpira-
nja ponudb, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 7. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba po merilih:

– skupna ponudbena cena 40%,
– zagotavljanje lokacijskih pogojev nu-

denega zemljišča 25%,
– ustreznost idejnih arhitektonskih za-

snov objekta 25%,
– garancijski roki 6%,
– rok izgradnje 4%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik razpolaga z zemljiščem, ki
ga bo izbrani ponudnik moral vzeti v zame-
njavo za ponujeno zemljišče. Zamenjavo bo-
sta naročnik in izbrani ponudnik izvedla s
posebno menjalno pogodbo, ki stopi v ve-
ljavo takoj po pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja.

17. Datum in številka objave predodne-
ga razpisa:

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

RS, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 355-12/01-333 Ob-54946
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/49-90-052, tel. 07/49-91-515.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno-zemeljskih in montažnih del
na sanaciji obstoječega omrežja in ob-
jektov na omrežju.
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(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: za celoto-za vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.

4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS Pi-
šece.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive pod po-
goji, ki so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je 1. 11. 2001, čas izvedbe
pet mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: zainteresirani ponudniki pisno ali tele-
fonsko naročijo razpisno dokumentacijo na
naslovu GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, telefon 07/49-66-550,
07/49-66-551, faks 07/49-66-552.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 10. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred na-
ročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun GEMIS d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 11. 10. 2001
do 9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
11. 10. 2001 ob 10.30 na naslovu Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, sejna soba v pritličju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v razpi-
sni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen): skupina ponudnikov mora prev-
zeti pravno obliko, skladno z ZJN.

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 ZJN in zahte-
vami razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(30%), reference ponudnika pri podobnih
delih (20%), strokovna usposobljenost po-
nudnika; kadri, oprema (10%), reference
vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
izkušnje naročnika s ponudnikom (10%), de-

lež opravljenih del z lastno operativo in la-
stnimi kadri (20%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ostale informacije o naročilu so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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

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

Občina Brežice

Št. 225-5/01-333 Ob-54947
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, Brežice, 8250 Brežice, faks
07/49-90-052, tel. 07/49-91-515.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
gradbeno-zemeljskih in montažnih del
(ureditev odvodnjevanja) na sanaciji pla-
zu št. 120 nad stanovanjskimi in gospo-
darskimi objekti.

(b) Če  je  predvidena  oddaja  delov
ali  sklopov,  obseg  sklopov  in  spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: za celoto - za
vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekt je že
izdelan.

4. Kraj izvedbe: Občina Brežice, KS Bi-
zeljsko.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive pod po-
goji, ki so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni
začetek del je 1. 11. 2001, čas izvedbe
pet mesecev.

7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: zainteresirani ponudniki pisno ali tele-
fonsko naročijo razpisno dokumentacijo na
naslovu GEMIS d.o.o., Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, tel. 07/49-66-550,
07/4966-551, faks 07/49-66-552.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati do zaključno z
dne 10. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki morajo pred na-
ročilom razpisne dokumentacije nakazati
19.635 SIT na žiro račun GEMIS d.o.o., št.
51620-601-16866 kot plačilo razpisne do-
kumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje 11. 10. 2001 do
9.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
11. 10. 2001 ob 12. uri na naslovu Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, sejna soba v pritličju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačevanja so razvidni v raz-
pisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov  v  okviru  ene  ponudbe, 
potem  ko  je  ta  izbrana  kot  najugo-
dnejša  (ZJN,  47.  člen):  skupina  ponu-
dnikov  mora  prevzeti  pravno  obliko,
skladno  z  ZJN.

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 ZJN in zahte-
vami razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
(30%), reference ponudnika pri podobnih
delih (20%), strokovna usposobljenost po-
nudnika; kadri, oprema (10%), reference
vodilnega kadra pri podobnih delih (10%),
izkušnje naročnika s ponudnikom (10%), de-
lež opravljenih del z lastno operativo in la-
stnimi kadri (20%).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ostale informacije o naročilu so raz-
vidne iz razpisne dokumentacije.

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

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

Občina Brežice

Št. 66-7/01 Ob-54965
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva ulica 10,

6000 Koper; telefaks 05/627-10-21, tel.
05/664-62-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
II. faze obnove stavbe na Verdijevi ulici
2 v Kopru - oddelek za mlade bralce.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Verdijeva ulica 2, Ko-
per.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: z deli se prične
takoj po podpisu pogodbe in se jih dokonča
najkasneje v šestih mesecih po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper. Dodatne informacije se dobi na Ura-
du za družbene dejavnosti Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
tega razpisa do roka za oddajo ponudb, v
času uradnih ur.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 1.000 SIT na ŽR Me-
stne občine Koper, št. 51400-630-90004,
sklic: 00 714 1002-0404, s pripisom: Jav-
ni razpis za izgradnjo II. faze obnove Verdi-
jeve 2.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 10. 10. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: osebno v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, pritličje desno ali po pošti na naslov
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 10. 2001 ob 12. uri, v mali sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, pritličje levo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1.000 SIT, veljavna do 30. 11. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo situacije plačal do 90% pogodbene-
ga zneska, preostali del pa bo poravnan po
odpravi pomanjkljivosti iz primopredajnega
zapisnika. Rok za plačilo situacije je 60 dni
od dneva prejema situacije.

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

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 ve-
ljati do 30. 11. 2001, predviden datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: izbran
bo ponudnik, ki bo poleg izpolnjevanja vseh
pogojev ponudil najnižjo ceno.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Mestna občina Koper

Št. 35205-6/00 Ob-55020
1. Naročnik: Občina Bled.
2. Naslov naročnika: Občina Bled, Ce-

sta svobode 13, 4260 Bled, tel.
04/575-01-00, faks 04/57-41-243.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgrad-
nja  kanalizacijskega  sistema  v  nase-
lju Dindol na Bledu z ureditvijo Selske
ceste.

(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: Dindol – Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek oktober
2001 dokončanje v 40 koledarskih dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Lokainvest,
d.o.o., Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Lo-

ka, kontaktna oseba: Nataša Jelovčan, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 22.000 SIT na TR
07000-0000030645, pri Gorenjski banki
d.d., Kranj.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Bled, vložišče, Cesta
svobode 13, 4260 Bled, z navedbo: Ne
odpiraj! Ponudba za izgradnjo kanalizacij-
skega sistema v naselju Dindol na Bledu in
ureditev Selske ceste.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 10. 2001 ob 12. uri, Občina
Bled, Cesta svobode 13, Bled, sejna soba,
pritličje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku 60 dni od uradne potrditve situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
pogodba (sestavni del razpisne dokumen-
tacije).

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predviden rok za izbiro izvajalca 24. 10.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80 točk, reference 20 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2001.

Občina Bled

Št. 344-04-26/01 Ob-55021
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, 2250

Ptuj.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-

strukcija Belšakove ulice na Ptuju v
dolžini 720 m.

(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.

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

4. Kraj izvedbe: Ptuj - Belšakova ulica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: 30. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kat-
ere se lahko zahteva razpisno dokument-
acijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za gospodarsko infras-
trukturo in okolje, Milan Pavlica.

(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.
52400-630-20701.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 8. 10. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 8. 10. 2001 ob 11. uri v prostorih
Mestne občine Ptuj, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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): opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

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: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti vel-
javna do 30. 11. 2001, predviden datum
odločitve 15. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60 točk, rok izvedbe 10 točk,
garancija 5 točk, reference 20 točk in ugod-
nosti 5 točk. Podrobnejša uporaba meril je
razvidna iz razpisne dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

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

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

Mestna občina Ptuj

Št. 33/01 Ob-55022
1. Naročnik: Občina Brežice.
2. Naslov naročnika: Cesta prvih bor-

cev 18, 8250 Brežice.
3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija

ravne strehe objekta Osnovne šole Bre-
žice.

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

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

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

variantne ponudbe glede načina izvedbe sa-
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nacije niso dopustne, dopustna pa je izbira
materiala za kritino.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dela se bodo
izvajala v letih 2001, 2002 in 2003. V letu
2001 se bodo dela pričela 25. 10. 2001 in
končala 15. 11. 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta prvih borcev 18,
Anica Hriba ali Vilma Zupančič.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice s pripisom: Sana-
cija strehe OŠ Brežice - Ne odpiraj“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 11. 10. 2001 ob 10.30, v sejni sobi
Občine Brežice.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v letu 2001 se bo izvršilo na podlagi izstav-
ljenega računa v roku 30 dni od prejema
računa, in sicer do 2,000.000 SIT. V letih
2002 in 2003 se bodo plačila vršila v višini
sprejetih tekočih proračunov občine na pod-
lagi izstavljenih situacij v roku 60 dni od
prejema situacije.

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:

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 s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepove-
duje opravljati dejavnost, ki je predmet jav-
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) ima veljavno dovoljenje pristojnega or-
gana 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 izpolni druge zahteve iz razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 60 dni od odpiranja ponudb, datum
odločitve bo znan v 20 dneh od odpiranja
ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponujena cena,
– garancijska doba,
– druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom sposredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 7 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Ob-
čina Brežice, Oddelek za družbene dejav-
nosti, CPB 18, 8250 Brežice, s pripisom -
zahteva za dodatne informacije in pojasnila
- OŠ Brežice.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2001.

Občina Brežice

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
Št. 26810-29/2001 Ob-54737

V javnem razpisu za izdelavo feasibility
študije hitra proga Benetke-Trst-Ljubljana
odsek: (IT/SLO) državna meja-Ljubljana, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 68, z dne
17. 8. 2001, Ob-53734 se 9. (a) in 10. toč-
ka popravita in se pravilno glasita:

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

10. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: 20. 9. 2001 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za promet, Direkcije za železni-
ški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet

Popravek
Št. 1292-1/01 Ob-54817

V javnem razpisu za oddajo naročila sto-
ritev po odprtem postopku, za požarno, stro-
jelomno in vlomsko zavarovanje premože-

nja ter zavarovanje splošne odgovornosti za
leto 2002, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 69 z dne 24. 8. 2001, Ob-54016,
se popravita 9.(a) in 10. točka in se pravilno
glasita:

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 2001 do 10.
ure.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 10. 2001 ob
11. uri v prostorih Elektro Gorenjske, d.d.
Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni sobi, II.
nadstropje.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 022-176/01 Ob-54922
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano Republike Slovenije izdaja na podlagi
77. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00) naslednje

obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb prispelih
na javni razpis za izbiro izvajalca

za izdelavo in izvedbo akcije tržnega
komuniciranja za osveščanje javnosti

o kakovosti sonaravno pridelanih
kmetijskih proizvodov in o varnosti

in kvaliteti živil pridelanih in predelanih
 v Sloveniji

Na javni razpis iz predmeta obvestila, ki
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59 –
60, iz dne 20. 7. 2001, je na naslov Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no prispelo 11 pravilnih vlog. Komisija, ki jo
je imenoval minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, s Sklepom o začetku po-
stopka oddaje javnega naročila, je prispele
vloge ocenila in o ocenitvi sestavila mnenje.

Med 11 prispelimi ponudbami, ki jih je
komisija ocenila, so bile vse oblikovno in
idejno dovršene in zelo dobro izdelane. Po
ocenitvi in upoštevanju vseh meril za oce-
njevanje je komisija ugotovila, da nobena
od predlaganih rešitev v celoti ne ustreza
zahtevanim kriterijem, ki so bili zahtevani v
javnem razpisu.

Ponudbe so, gledano kot celota, nepo-
polne z različnih vidikov (pri tem je treba
povedati, da posamezni ponudniki le-te raz-
lično kakovostno izpolnjujejo). Če navede-
mo te vidike gre v prvi vrsti za pomanjkljivo-
sti strateškega značaja, kot so nejasni ko-
munikacijski cilji, nejasne kreativne strategi-
je in nekateri vsebinski poudarki, ki se ne
skladajo z dejansko situacijo pri ponudniku
(zlasti uporaba znakov Ministrstva). Pomanj-
kljivosti so tudi na predlagani izvedbeni rav-
ni ponudb. V največji meri gre za šibke izra-
be vseh možnih oblik tržnega komuniciranja
in nejasnosti v pogledu interakcije le-teh.

Komisija je tako sklenila, da se vse pri-
spele ponudbe zavrne in javni razpis, v spre-
menjeni obliki, ponovi v začetku prihodnje-
ga leta. Vabimo vas, da se na razpis ponov-
no odzovete.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 462-02/81-01/0520-010 Ob-54736
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.
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2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: čiščenje prosto-
rov, sklic I A – storitve, 14.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba se lahko nanaša na celotni pred-
met javnega naročila, tj. čiščenje prostorov
na lokacijah v okviru vseh carinskih uradov,
ali le na njegov posamezni del, tj. čiščenje
prostorov na lokacijah v okviru posameznih
carinskih uradov.

5. Kraj izvedbe: čiščenje prostorov bo
po posameznih lokacijah v okviru carinskih
uradov.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudba mora biti v skladu s tehničnimi zna-
čilnostmi predmeta javnega naročila; v nas-
protnem primeru se bo smatralo, da je po-
nudba neprimerna. Variantne ponudbe, ki
je v nasprotju s tehničnimi značilnostmi
predmeta javnega naročila, naročnik ne bo
upošteval.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Sprejemna pi-
sarna, pritličje, soba št. P10, Erika Andrlič,
tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00.
Ime osebe, pri katerih zainteresirani ponu-
dnik lahko dobi informacije – Barbara Gaš-
perlin, univ. dipl. ekon., tel. 01/478-38-41,
faks 01/478-39-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 11.30
in od 12.30 do 15. ure.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 16. 10. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Carinska uprava Republike Slo-
venije, Generalni carinski urad, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sprejemni pisarni v
pritličju.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 16. 10. 2001 ob 10. uri, na naslovu:
Carinska uprava Republike Slovenije, Ge-
neralni carinski urad, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v pri-
meru, da ponudba ponudnika presega 30
mio SIT, mora ponudnik svoji ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega naročila ozi-
roma dela javnega naročila, za katerega se
prijavlja, oziroma od ponudbene vrednosti
ponudnika, kot je navedeno v IX. poglavju
razpisne dokumentacije.

Ponudniku ni potrebno predložiti ban-
čne garancije za resnost ponudbe, če nje-
gova ponudba ne presega 30 milijonov SIT.
V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji
ponudbi lastno menico za resnost ponud-
be, z menično izjavo, v višini 10% od vre-
dnosti javnega naročila oziroma dela javne-
ga naročila, za katerega se prijavlja, oziro-

ma od ponudbene vrednosti ponudnika, kot
je navedeno v IX. poglavju razpisne doku-
mentacije.

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

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: kot v razpisni dokumen-
taciji oziroma glede finančne sposobnosti
mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahte-
ve: v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiran žiro račun oziroma negativno sta-
nje sredstev v preteklem mesecu brez odo-
brenega kredita za pokrivanje negativnega
stanja na žiro računu; ponudnik mora imeti
poravnane vse svoje obveznosti do dobavi-
teljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
zapadle do dneva oddaje ponudbe na pod-
lagi razpisa javnega naročila; ponujeni pla-
čilni rok mora biti najmanj 30 dni od dneva
prejema računa; glede poslovne sposobno-
sti mora ponudnik izpolnjevati naslednjo za-
htevo: ponudnik mora predložiti vsaj eno
referenco za dela, ki so enaka predmetu
javnega naročila.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
17. 12. 2001, odločitev o sprejemu po-
nudbe najkasneje do 16. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za izbor najugodnejše ponudbe so:

1. cena,
2. reference.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja

80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (refe-
rence) predstavlja 20% vrednosti.

ad 1) Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:

Cena v točkah = (minimalna cena x
100)/ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vre-

dnosti do 10,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco od

10,000.001 SIT v vrednosti do 30,000.000
SIT 4 točke,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti od 30,000.001 SIT do 60,000.000
SIT 8 točk,

– za vsako predloženo referenco v vre-
dnosti nad 60,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik za predložene reference lah-
ko prejme največ 100 točk.

Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in prejme največje skupno število

točk, je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 2411-01-100080 Ob-54763
1. Naročnik: Republika Slovenija – Mi-

nistrstvo za promet – Urad za prometno po-
litiko in mednarodne odnose.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1535 Ljubljana, tel. 01/478-82-72, faks
01/478-81-41.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava strokov-
nih podlag za pripravo osnutka Zakona
o žičnicah in vlečnicah s podzakonski-
mi akti.

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

5. Kraj izvedbe: na lokaciji naročnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: 12. 11. 2001,
leto 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija – Ministrstvo za promet – Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose –
Področje žičnic, Kopitarjeva 13, 2000 Ma-
ribor, soba 12, (Gorazd Bedrač) tel.
02/234-14-40, faks 02/234-14-52.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 15. ure.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za promet, Urad za
prometno politiko in mednarodne odnose,
Langusova 4, 1535 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 10. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
naročnika št. 601, VI nadstropje, Languso-
va 4, Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost javnega naročila presega
30,000.000 SIT, priložiti bančno garanci-
jo za resnost ponudbe, ki mora glasiti na
10% javnega naročila in jo naročnik lahko
unovči v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev 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-
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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.

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. (c) Ali morajo pravne osebe nave-
sti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja, odgovornega za izvedbo storitve: ka-
drovske zmogljivosti izvajalca so navedene
v razpisni dokumentaciji.

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

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
za ocenitev ponudb so navedena in razčle-
njena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Urad za prometno politiko in med-
narodne odnose – Področje žičnic, Kopi-
tarjeva 13, 2000 Maribor, soba 12, (Go-
razd Bedrač) tel. 02/234-14-40, faks
02/234-14-52.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2001.

Ministrstvo za promet

Št. 61/S Ob-54843
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, tel. 02/449-23-02, telefaks
št. 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 obraz-
cev v poštnem prometu - 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 sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: dostava v centalno skla-
dišče v Maribor in Ljubljano.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 31. 12. 2002.
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, kontaktna
oseba je Peter Hometer.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavni 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 pri-
pisom: za javni razpis - tiskanje obrazcev v
poštnem prometu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 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: 23. 10. 2001 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, 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 razpolaga z zado-
stnimi tehničnimi zmogljivostmi, da ni dal
zavajajočih podatkov iz te točke, da je pre-
dložil izjavo, da sprejme pogoje iz razpisne
dokumentacuje.

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. 12. 2001. Predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 20. oktober 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena po posameznem obrazcu.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 7794/01 Ob-54909
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/51-88-301.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje opre-
me ABC sistema (I A - št. kat. 7.).

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

5. Kraj izvedbe: PE AC baze s cestnin-
skimi postajami v Republiki Sloveniji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 12 mesecev.

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

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

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 17. 10. 2001 do
14. ure.

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

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 18. 10. 2001 ob 9. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o. Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3%, ponudene cene. Veljavnost garancije
mora biti najmanj 60 dni dneva odpiranja
ponudb.

12. 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.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec ali skupno nastopanje (Joint ventu-
re) z navedbo in pisnim pooblastilom vodil-
nemu partnerju.

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
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do 17. 12. 2001; datum odločitve do
2. 11. 2001.

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

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Ljubljana

Št. 352-01-38/99-3 Ob-54910
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.
2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,

5000 Nova Gorica, tel. 05/335-01-30, 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: PGD, PZI – uredi-
tev travnika pred stavbo Mestne občine
Nova Gorica.

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: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 120 koledar-
skih dni.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Mestna obči-
na Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Stojan Vičič,
univ. dig., tel. 05/335-01-35.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: do 9. 10.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun št.
52000-630-7001.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 38/I. nadstropje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 10. 10. 2001 ob 13. uri, steklena
dvorana Mestne občine Nova Gorica.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 200.000 SIT.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna RS za leto 2001
(Ur. l. RS, št. 32/01).

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: kot je navedeno v razpi-
sni dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001, 19. 10.
2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: po-
nudbene cene – vplivnost 60%, rok izved-
be JN – vplivnost 10%, reference – vpliv-
nost 30%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 90105-7/2001-2 Ob-54919
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. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: 27. točka priloge
1B - druge storitve izmera in izračun ni-
velmanskega poligona Ptuj - Ormož- Lju-
tomer - Lendava.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
izmera in izračun nivelmanskega poligona
Ptuj - Ormož - Ljutomer - Lendava.

5. Kraj izvedbe: na zgoraj navedenih lo-
kacijah.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pogodba se
sklepa za dobo od podpisa pogodbe do
zaključka del.

8. (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 12, Ljubljana, Nives Jurcan,
tel. 01/478-49-27, soba 104.

(b) Čas,  v  katerem  se  lahko  pre-
vzame razpisno dokumentacijo: od obja-
ve v Uradnem listu RS do 22. 10. 2001 do
9. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  za
razpisno dokumentacijo: negotovinsko
plačilo  v   višini  2.500 SIT  na  žiro
račun 50100-840-061-6163 18
25127-7141998-00002000.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 22.10. 2001
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, Ni-
ves Jurcan, soba 104.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2001 ob 10. v prostorih
Geodetske uprave Republike Slovenije,
Zemljemerska 12, Ljubljana, sejna soba v
pritličju.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go v celoti financira naročnik.

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: so določeni v razpisni
dokumentaciji.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o geodetski dejavnosti Ur. l.
RS, št. 8/2000.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: v skladu
z obrazci iz razpisne dokumentacije.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 30 dni po odpiranju ponudb, na-
ročnik bo sprejel odločitev o izbiri predvido-
ma do 2. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
(od 0 do 65 točk), reference (od 0 do 20
točk), izkušnje naročnika s ponudnikom (od
0 do 15 točk).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Nives Jurcan 01/478-49-27.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni bilo objavljeno.

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 9. 2001.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 096-24/01 Ob-54934
1. Naročnik: Svet agencije Republike

Slovenije za plačilni promet.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana, Tr-

žaška 16, številka telefaksa 01/425-62-68,
številka telefona 01/477-41-00.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: revizija računo-
vodskih izkazov Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet za leti 2000 in
2001 (priloga I A, št. 9).

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mora biti dana za celoten obseg
naročila.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana, Celje, Koče-
vje, Koper, Kranj, Krško, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postoj-
na, Ptuj, Trbovlje in Velenje.
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6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: za leto 2000
- začetek v novembru 2001, trajanje iz-
vedbe največ 5 tednov, za leto 2001 –
začetek v aprilu 2002, trajanje največ
4 tedne.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Agencija Re-
publike Slovenije za plačilni promet, Trža-
ška 16 (Sektor za kadrovske in splošne na-
loge, Nuša Rus, tel. 01/477-41-00).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 8. in 14.
uro.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, 1000 Ljubljana, Tržaška
16 (vložišče).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 10. 2001 ob 9. uri v sejni sobi
na naslovu iz tč. 9.(b).

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% ponudbene vrednosti.

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  najugod-
nejša  (47. člen  Zakona  o  javnih  naro-
čilih): /

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

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
najmanj 60 dni, odločitev bo sprejeta pred-
vidoma do 22. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
reference, rok izvedbe (kot v razpisni doku-
mentaciji).

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 444/2-14/2001 Ob-54959
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, tel. 05/669-61-00, faks
05/652-71-85.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: varovanje (fi-
zično varovanje, receptorska dela in ob-
hodno varovanje objektov) Ortopedske
bolnišnice Valdoltra, priloga 1B, št. kate-
gorije 23.

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

5. Kraj izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: december 2001,
za dobo treh let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ortoped-
ska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Alenka Vodopivec, tel.
05/669-62-18, faks 05/652-71-85.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV je vklju-
čen) na žiro račun Ortopedske bolnišnice
Valdoltra št. 51400-603-30666, pri APP
Koper, z navedbo davčne številke.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 10. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,
upravna stavba, pisarna JN, Alenka Vodo-
pivec.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 10. 2001 ob 10. uri, v sejni sobi
nad lekarno, Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: po-
nudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti in bančno garancijo za dobro iz-
vedbo posla v višini 10% ponudbene vre-
dnosti.

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

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je za izbrana kot najugodnejša (ZJN-1
47. člen): en nosilec posla.

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

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o zasebnem varovanju in ob-
veznem organiziranju službe varovanja in

drugi predpisi, ki urejajo področje fizičnega
varovanja.

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo velja-
ti do 31. 12. 2001, predviden datum odlo-
čitve o sprejemu 5. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, plačilni pogoji, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik objavlja ponovni javni raz-
pis za storitve varovanja, ker v prejšnjem
postopku ni izbral nobenega od ponudni-
kov. Prejšnji razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 25/01, Ob-46300.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2001.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. 5/2001 Ob-54819
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. a) Vrsta in količina blaga: računalni-

ški obrazci.
b) Kraj dobave: lokacije naročnika:
Ljubljana, Kolodvorska 15,
Ljubljana, Miklošičeva ul. 24,
Ljubljana, Tomačevska 1,
Celje, Gregorčičeva 5a,
Koper, Pristaniška 12,
Kranj, Stara cesta 11,
Maribor, Sodna ul. 15,
Murska Sobota, Kocljeva 12 b,
Nova Gorica, Kidričeva 13,
Novo mesta, Prešernov trg 9,
Ravne na Koroškem, Ul. Ob Suhi 22,
Jesenice Titova 73,
Trbovlje, Sallaumines 2,
Velenje, Prešernova 7.
c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: 1. 12. 2001
do 30. 11. 2004.

5. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za pokojnin-
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sko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.

b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 3. 10. 2001,
vsak delovni dan med 13. in 14. uro.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.000 SIT mora
prevzemnik razpisne dokumentacije plačati
na žiro račun št.: 50100-603-404903. Pri
dvigu dokumentacije navede svoj točen na-
ziv firme, naslov in davčno številko.

6. a) Datum, do kdaj se sprejema prija-
ve: 3. 10. 2001 do 14. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvor-
ska ul. 15, vložišče.

7. Navedba finančnega zavarovanja za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% ponudbenega predračuna.

8. Pogoji financiranja in plačila / ali skli-
cevanje na določila v predpisih: naročnik
bo obveznosti plačeval v skladu z Zakonom
o izvrševanju proračuna;

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(ZJN-47. člen): /

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
opravljanje dejavnosti;

2. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije ali, da ni prene-
hal poslovati na podlagi sodne ali prisilne
odločbe;

3. da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila;

4. da ima poravnane davke, prispev-
ke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi;

5. da ima veljavno dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;

6. da je finančno in poslovno sposo-
ben;

7. da je v zadnjih treh letih z blagom
oskrboval najmanj 10 uporabnikov;

8. da ni dal zavajajočih podatkov gle-
de zahtev razpisne dokumentacije;

9. da zagotavlja zahtevane letne koli-
čine za vse razpisane vrste blaga iz posa-
meznega sklopa;

10. da nudi najmanj 30 dnevni plačil-
ni rok;

11. da bo dostava fco skladišče na-
ročnika – razloženo;

12. da zagotavlja kakovost blaga;
13. da vse priložene fotokopije ustre-

zajo originalom.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 19. 11. 2001 in 20. 11. 2001

12. Merila za ocenitev ponudb: cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo izbranim ponudnikom
priznal usposobljenost kandidata za tri leta.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

ZPIZ Slovenije

Št. 6-01 Ob-54869
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

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

obrtniška in inštalacijska vzdrževalna
dela.

(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

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

1. slikopleskarstvo,
2. zidarstvo,
3. keramičarstvo,
4. talne obloge,
5. elektroinštalaterstvo,
6. kleparstvo,
7. inštalaterstvo (vodovod in centralno

ogrevanje),
8. ključavničarstvo.
4. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 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: 02/331-15-33.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijav, vsak delovni dan
med 11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT negotovinsko,
na ŽR št. 51800-603-33486, s pripisom za
razpisno dokumentacijo gradbena, obrtni-
ška in inštalacijska vzdrževalna dela.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do dne 2. 10. 2001, do 13. ure.

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

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v pogojih.

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

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

1. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojne-

ga davčnega urada, da ni prenehal z oprav-
ljanjem dejavnosti;

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

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

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

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

6. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki
vodi prijaviteljev žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za prija-
vitelje ki ne predložijo obrazca BON-2); do-
kumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav (ne velja
za obrazec BON-1);

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

6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obraz-
ca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako 0 ali

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

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

zap. št. 4 obrazca BON-1, enake ali večje
od polovice ocenjene vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od polovice ocenjene
vrednosti skupine oziroma skupin na katere
se prijavlja;

7. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
storitev iz skupine oziroma skupin na katere
se prijavlja;

8. da je prijavitelj v zadnjih treh letih naj-
manj eno leto pogodbeno izvajal razpisane
storitve za vsaj en javni zavod;

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

10. da ima redno zaposlene delavce, ki
bodo opravljali razpisane storitve po izobraz-
beni strukturi (prijavitelj storitev ne sme izva-
jati s podizvajalci ali kooperanti),

11. da ima redno zaposlenega tehnolo-
ga in vsaj 10 operativnih delavcev (velja za
skupino slikopleskarstvo);

12. da je odzivni čas največ 2 uri (velja
za skupini elektroinštalaterstvo in inštalater-
stvo);

13. da bo opravljal storitve po potrebi
24 ur na dan, vse dni v letu pod enakimi
pogoji (velja za skupini elektroinštalaterstvo
in inštalaterstvo);

14. da ima redno zaposlenega tehnolo-
ga (velja za skupino elektroinštalaterstvo);

15. da je usposobljen izvajati dela inšta-
lacij šibkega in jakega toka (velja za skupino
elektroinštalaterstvo);
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16. da ima pooblastilo za izvajanje inšta-
lacij v S izvedbi od pooblaščene institucije
(velja za skupino elektroinštalaterstvo);

17. da je usposobljen izvajat dela na
področju vodovodnih inštalacij centralnega
ogrevanja in pare ter medicinskih in tehnič-
nih plinov (velja za skupino inštalaterstvo).

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: /

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja skupna vrednost predračuna za posa-
mezno skupino.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega razpisa
je 212,000.000 SIT z DDV. Postopek se
bo izvajal po 3. odstavku 19. člena ZJN-1.
Naročnik bo ponudnikom priznal usposob-
ljenost za obdobje treh let. Prijaviti se je
možno na posamezno skupino oziroma sku-
pine. Naročnik bo ob ugotovljeni potrebi po
izvedbi razpisanih vrst storitev pisno pozval
k predložitvi ponudb vse kandidate. Dodat-
ne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-56.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
6. 7. 2001.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 12-01 Ob-54871
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

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

rurški medicinski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 razdeljeno
na dve obdobji po šest mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Splošna bolni-
šnica Maribor, Skupina za javna naročila,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig razpisne
dokumentacije: osebno ali po pošti ob pred-
hodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks: 02/331-15-33. Do-
datne informacije: Monika Lepoša, univ.
dipl. ekon., tel. 02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev prijave; vsak delovnik 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 kardiokirurški me-
dicinski potrošni material.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 3. 10. 2001, do 13. ure.

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

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost po-
nudbe nad 30,000.000 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): /

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
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 prijav;

3. lastno pisno izjavo, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da v zad-
njih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na de-
belo;

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 pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); 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 pre-

teklih 6 mesecih vključno do dneva ses-
tavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;

6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

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

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

7. da zagotavlja razpisane količine bla-
ga, na katerega se prijavlja;

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v

specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi 5.a
k specifikaciji zahtev naročnika;

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

10. da bo dostava fco Splošna bolniš-
nica Maribor - razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu
dobavljena celotna količina naročenega
blaga;

12. potrdilo Urada RS za zdravila pri Mi-
nistrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponu-
jenih vrst blaga v register medicinskih pripo-
močkov, če to zakon o zdravilih in medicin-
skih pripomočkih zahteva. (prijavitelji lahko
predložijo kopijo objave registriranih
medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista
RS, na katere se prijavljajo).

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 29. 11. 2001,
odločitev o sprejemu 14. 12. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najniž-
ja končna cena posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost razpisa je
60,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je mož-
no na posamezno vrsto blaga. Naročnik bo
usposobljenost priznal za eno leto. Naroč-
nik bo oddal to javno naročilo po tretji točki
19. člena ZJN-1.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 07-01 Ob-54874
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

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

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

ski potrošni material.
(b) Kraj dobave: Splošna bolnišnica Ma-

ribor.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvideno
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2004 razdeljeno
na šest obdobij po šest mesecev.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo dodatne informacije: Splošna
bolnišnica Maribor, Skupina za javna
naročila, Ljubljanska 5, 2000 Maribor. Dvig
razpisne dokumentacije: osebno ali po
pošti ob predhodni predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije, faks:
02/331-15-33. Dodatne informacije:
Monika Lepoša, univ. dipl. ekon., tel.
02/321-25-64.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do roka
za predložitev prijave; vsak delovnik med
11. in 13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): 11.900 SIT, negotovinsko, na ŽR št.
51800-603-33486, s pripisom za razpis-
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no dokumentacijo medicinski potrošni ma-
terial.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 10. 2001, do 13. ure.

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

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, če bo vrednost po-
nudbe nad 30,000.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih:
navedeno v pogojih.

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

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

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

2. da proti 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 prijav;

3. lastno pisno izjavo, dano pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo, da v zad-
njih petih letih pred objavo tega naročila ni
bil kaznovan;

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

5. da ima veljavno dovoljenje pristojne-
ga organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila; prijavitelji
predložijo potrdilo Urada RS za zdravila pri
Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov –
promet z medicinskimi pripomočki na
debelo;

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 pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON-2); 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 pre-

teklih 6 mesecih vključno do dneva ses-
tavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0, ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov
žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni
bil blokiran;

6.2 da ima:
– prihodke od prodaje, izkazane pod

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

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

7.1 da zagotavlja 100% letne razpisane
količine in vrste blaga iz skupine oziroma
skupin, na katere se prijavlja (ne velja za
skupine iz točke 7.2);

7.2 da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja (velja za sku-
pine 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 30,
31, 35, 36, 38, 39, 41, 49, 52, 53, 55,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 73,
76, 78, 79 in 83);

8. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, opredeljenih v
specifikaciji zahtev naročnika;

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

10. da bo dostava fco Splošna bolniš-
nica Maribor - razloženo;

11. da bo dobavni rok največ 14 dni ter
da bo po vsakem posameznem naročilu do-
bavljena celotna količina naročenega blaga;

12. potrdilo Urada RS za zdravila pri Min-
istrstvu za zdravstvo o vpisu vseh ponujenih
vrst blaga v register medicinskih pripomočk-
ov, če to zakon o zdravilih in medicinskih
pripomočkih zahteva. (prijavitelji lahko
predložijo kopijo objave registriranih
medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista
RS, na katere se prijavljajo).

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb do 11. 12. 2001,
odločitev o sprejemu 28. 12. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
končna vrednost skupine - velja za vse sku-
pine razen za skupine 2, 4, 5, 9, 11, 13,
14, 15, 18, 20, 30, 31, 35, 36, 38, 39,
41, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 64, 65, 70, 73, 76, 78, 79 in 83, kjer
velja merilo: najnižja končna cena
posamezne vrste blaga.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena letna vrednost razpisa je
400,000.000 SIT (z DDV). Prijaviti se je
možno na posamezno vrsto blaga. Naroč-
nik bo usposobljenost priznal za 3 leta. Na-
ročnik bo oddal to javno naročilo po tretji
točki 19. člena ZJN-1.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne
6. 7. 2001, Ob-51676.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 2020-00-01-016 Ob-54931
1. Naročnik: Uprava RS za izvrševanje

kazenskih sankcij.
2. Naslov naročnika: Tivolska 50 (13.

nadstropje), Ljubljana, faks 01/478-54-70.
3. (a) Vrsta in količina blaga: obutev

za paznike in obsojence.
(b) Kraj dobave: Zavod za prestajanje

kazni zapora Ig pri Ljubljani.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dobavitelji se lahko potegujejo za
celotno naročilo ali le posamezne sklope
obutve. Okvirna vrednost naročila za 3 leta
je 18,000.000 SIT brez DDV.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava je
sukcesivna celo leto. Sposobnost bo kandi-
datom priznana za dobo 3 let. Znotraj tega
obdobja se bodo večkrat sprejemale po-
nudbe.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisno doku-
mentacijo se dobi osebno v tajništvu na na-
slovu naročnika, na zahtevo pa tudi po poš-
ti: URSIKS, Tivolska 50, 1000 Ljubljana;
faksu 01/478-54-70 ali elektronski pošti:
ursiks@gov.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delovni
dan v poslovnem času državnega organa
do poteka roka za prejem prijav za sodelo-
vanje.

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

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave za sodelovanje v razpisu se
sprejema do 15. 10. 2001 do 14. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: prijavo je potrebno predložiti na
naslov naročnika.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: finan-
čna zavarovanja za resnost ponudbe se ne
zahtevajo.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
naročila je po dobavi, 30 dni po izstavitvi
računa.

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

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik je lahko go-
spodarska družba ali samostojni podjetnik z
ustreznimi kvalifikacijami za prodajo pred-
meta javnega naročila. Ponudnik ne sme
biti v stečaju, imeti mora poravnane vse dav-
čne in druge z zakonom določene obvezno-
sti. Podrobnejše zahteve so podane v razpi-
sni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: datum predložitve ponudb:
15. 10. 2001 do 14. ure. Predvideni
datum odločitve o sprejemu ponudbe:
23. 10. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: vsem
prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje iz razpi-
sne dokumentacije, bo priznana usposob-
ljenost.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije o naročilu se
dobi na naslovu naročnika pri Andrej Kožuh
ali Božidar Peteh, tel. 478-52-70, elektron-
ski naslov: ursiks@gov.si.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 11. 9. 2001.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
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ZJN-14.S
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila za
storitve po postopku s pogajanji

Na podlagi 66. člena in 3. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila za storitve po
postopku s pogajanji

Št. 01 Ob-54918
1. Naročnik: RS, Center vlade za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, faks 01/478-864, razpi-
si.cvi@gov.si.

3. Navedbe določbe Zakona o javnih na-
ročilih, po kateri poteka postopek: 20/2
ZJN-1

4. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje in
implementacija enotnih aplikacij projek-
ta IS-CVI, 1A – 7.

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

6. Kraj izvedbe: Slovenija.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
8. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 28. 9. 2001, 3
mesece.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljublja-
na, Petra Rozman, http://www.gov.si/raz-
pisi, razpisi.cvi@gov.si.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade RS za informati-
ko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: /

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

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

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

15. 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:

A) Na poslovnem področju:
– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikom,
– registracija in dovoljenja za opravljanje

vseh dejavnosti, ki so predmet prijave,
– izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni

uveljavljenih jamstev in pravd, ki bi kazale
na nezanesljivost poslovanja, dosedanje sla-
be izkušnje pri poslovanju),

– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, nima porav-
nanih v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ka-
tere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji,

– zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacij-
ski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– v preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njihovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila,

– ponudba ne vsebuje lažnih ali zavaja-
jočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih,

– poslovanje na razpisanem področju v
tekočem letu in v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa,

– reference ponudnika:
– reference na področju informacij-

skih sistemov;
– najmanj 3 aktivno delujoči informa-

cijski sistemi na podobnem področju kot je
predmet javnega naročila;

10. Kakovost opravljanja razpisanih sto-
ritev: ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ustreznim certifikatom ali z inter-
nim aktom, iz katerega je razviden nadzor
nad kakovostjo poslovnih procesov, za ka-
tere se prijavlja.

B) Na finančnem področju:
1. ni blokad žiro računa,
2. stopnja finančne varnosti in poslovni

izid:
– letna realizacija v višini 60 mio SIT in

kapital v višini 1/12 letne realizacije;
3. stopnja pokritosti finančnih obvezno-

sti najmanj 0,8.
C) Na področju kadrov:
1. pogoji veljajo posebej za vodje pro-

jektov, posebej za kadre za izvajanje anali-
ze, načrtovanja in izvedbe informacijskih si-
stemov ter posebej za kadre za implemen-
tacijo in vzdrževanje informacijskih sistemov.
Štejejo se samo zaposleni v rednem delov-
nem razmerju za nedoločen ali določen čas,

– vodje projektov informacijski sistem:
o najmanj 2 vodji projektov;
o najmanj VII/I. stopnja izobrazbe (uni-

verzitetna);
o posebna znanja: najmanj znanje vo-

denja projektov;
o delovne izkušnje: potrdilo naročnika

nika o najmanj 3 uspešno vodenih informa-
cijskih sistemih;

– kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov:

– najmanj 2 zaposlena za izvajanje anali-
ze, načrtovanja in izvedbe informacijskih si-
stemov;

– najmanj VII/II. stopnja izobrazbe (viso-
ka);

– posebna znanja: znanje sistemske ana-
lize in tehnologije, na osnovi katere se bo
izvajal informacijski sistem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika
najmanj 3 uspešno načrtovanih in izvedenih
informacijskih sistemih,

– kadri za implementacijo in vzdrževanje
informacijskih sistemov:

– najmanj 2 zaposlena za izvajanje im-
plementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;

– najmanj V. stopnja izobrazbe;
– posebna znanja: znanje tehnologije, na

osnovi katere se bo izvajal informacijski si-
stem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 2 uspešno izvedenih implementaci-
jah in vzdrževanjih informacijskih sistemov;

2. najmanj 3 leta delovnih izkušenj za
vse zaposlene na prijavljenem področju,

3. razpoložljivost:
– najmanj dva sistemska analitika razpo-

ložljiva na poziv vsak delavnik med 8. in
15. uro;

– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv med 6. in 20. uro vsak dan;

4. vrednost dela:
– najmanj 230.000 SIT bruto mesečne

plače za oktober 2000 za vodje projektov;
– najmanj 210.000 SIT bruto mesečne

plače za oktober 2000 za zaposlene za iz-
vajanje analize, načrtovanja in izvedbe;

– najmanj 170.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene za iz-
vajanje implementacije in vzdrževanja;

5. opredeljeno število kadrov mora iz-
polnjevati enake pogoje kot veljajo za delav-
ce v državni upravi, razen državljanstva v
družbah z mednarodnim področjem delova-
nja.

D) Na področju kapacitet in opremljeno-
sti:

1. ponudnik mora izkazati, da razpolaga
z ustreznimi prostori za ponujeno število za-
poslenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev.

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

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

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

17. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 1. 1.
2002, odločitev do 28. 9. 2001.

18. Merila za ocenitev ponudb: cena in
izvedbeni rok.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/.

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

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

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Center Vlade RS za informatiko



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 72 / 14. 9. 2001 / Stran 5379

Št. 01 Ob-54920
1. Naročnik: RS, Center vlade za infor-

matiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4 1000

Ljubljana, faks 01/478-864, razpi-
si.cvi@gov.si.

3. Navedbe določbe Zakona o javnih na-
ročilih, po kateri poteka postopek: 20/2
ZJN-1

4. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje in
implementacija enotnih aplikacij projek-
ta MPZT in BLAG vseh upravnih enot
RS, 1A – 7

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

6. Kraj izvedbe: Slovenija.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
8. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 28. 9. 2001, 3
mesece.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljublja-
na, Petra Rozman, http://www.gov.si/raz-
pisi, razpisi.cvi@gov.si.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade RS za informati-
ko, Langusova 4 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: /

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

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

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

15. 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:

A) na poslovnem področju:
– poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikom,
– registracija in dovoljenja za opravljanje

vseh dejavnosti, ki so predmet prijave,
– izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni

uveljavljenih jamstev in pravd, ki bi kazale
na nezanesljivost poslovanja, dosedanje sla-
be izkušnje pri poslovanju),

– poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali
ponudnik, ki ima sedež v tujini, nima porav-
nanih v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ka-
tere bi moral poravnati v Republiki Sloveniji,

– zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacij-
ski postopek, ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– v preteklih petih letih pred objavo tega
javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni
bila izdana pravnomočna odločba za kazni-
vo dejanje, ki je povezano z njihovim poslo-
vanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku pre-
povedano opravljati dejavnost, ki je pred-
met javnega naročila,

– ponudba ne vsebuje lažnih ali zavaja-
jočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih,

– poslovanje na razpisanem področju v
tekočem letu in v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa,

– reference ponudnika:
– reference na področju informacij-

skih sistemov;
– najmanj 3 aktivno delujoči informa-

cijski sistemi na podobnem področju kot je
predmet javnega naročila;

10. kakovost opravljanja razpisanih sto-
ritev: ponudnik mora kakovost poslovanja
dokazati z ustreznim certifikatom ali z inter-
nim aktom, iz katerega je razviden nadzor
nad kakovostjo poslovnih procesov, za ka-
tere se prijavlja.

B) Na finančnem področju:
1. ni blokad žiro računa,
2. stopnja finančne varnosti in poslovni

izid:
– letna realizacija v višini 60 mio SIT in

kapital v višini 1/12 letne realizacije;
3. stopnja pokritosti finančnih obvezno-

sti najmanj 0,8.
C) Na področju kadrov:
1. pogoji veljajo posebej za vodje pro-

jektov, posebej za kadre za izvajanje anali-
ze, načrtovanja in izvedbe informacijskih
sistemov ter posebej za kadre za imple-
mentacijo in vzdrževanje informacijskih si-
stemov. Štejejo se samo zaposleni v re-
dnem delovnem razmerju za nedoločen ali
določen čas.

– vodje projektov informacijski sistem:
o najmanj 2 vodji projektov;
o najmanj VII/I. stopnja izobrazbe (uni-

verzitetna);
o posebna znanja: najmanj znanje vo-

denja projektov;
o delovne izkušnje: potrdilo naročnika

nika o najmanj 3 uspešno vodenih informa-
cijskih sistemih.

– kadri za izvajanje analize, načrtovanja
in izvedbe informacijskih sistemov:

– najmanj 2 zaposlena za izvajanje anali-
ze, načrtovanja in izvedbe informacijskih si-
stemov;

– najmanj VII/II. stopnja izobrazbe (viso-
ka);

– posebna znanja: znanje sistemske ana-
lize in tehnologije, na osnovi katere se bo
izvajal informacijski sistem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika
najmanj 3 uspešno načrtovanih in izvedenih
informacijskih sistemih.

– kadri za implementacijo in vzdrževanje
informacijskih sistemov:

– najmanj 2 zaposlena za izvajanje im-
plementacije in vzdrževanja informacijskih
sistemov;

– najmanj V. stopnja izobrazbe;

– posebna znanja: znanje tehnologije, na
osnovi katere se bo izvajal informacijski si-
stem;

– delovne izkušnje: potrdilo naročnika o
najmanj 2 uspešno izvedenih implementaci-
jah in vzdrževanjih informacijskih sistemov;

2. najmanj 3 leta delovnih izkušenj za
vse zaposlene na prijavljenem področju,

3. razpoložljivost:
– najmanj dva sistemska analitika razpo-

ložljiva na poziv vsak delavnik med 8. in
15. uro;

– najmanj 1 vzdrževalec razpoložljiv na
poziv med 6. in 20. uro vsak dan,

4. vrednost dela:
– najmanj 230.000 SIT bruto mesečne

plače za oktober 2000 za vodje projektov;
– najmanj 210.000 SIT bruto mesečne

plače za oktober 2000 za zaposlene za iz-
vajanje analize, načrtovanja in izvedbe;

– najmanj 170.000 SIT bruto mesečne
plače za oktober 2000 za zaposlene za iz-
vajanje implementacije in vzdrževanja;

5. opredeljeno število kadrov mora iz-
polnjevati enake pogoje kot veljajo za delav-
ce v državni upravi, razen državljanstva v
družbah z mednarodnim področjem delova-
nja.

D) Na področju kapacitet in opremljeno-
sti:

1. ponudnik mora izkazati, da razpolaga
z ustreznimi prostori za ponujeno število za-
poslenih na prijavljenem področju ter z vso
potrebno opremo za izvajanje storitev.

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

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

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

17. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 1. 1.
2002, odločitev do 28. 9. 2001.

18. Merila za ocenitev ponudb: cena in
izvedbeni rok.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/.

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

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

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Center Vlade RS za informatiko

Št. PPU-2001 Ob-54971
1. Naročnik: RS, Center vlade za infor-

matiko v svojem imenu ter po pooblastilu
naročnikov, navedenih v razpisni dokumen-
taciji.

2. Naslov naročnika: Langusova 4,
1000 Ljubljana, faks 01/47-88-64,
razpisi.cvi@gov.si.

3. Navedba določbe Zakona o javnih
naročilih, po kateri poteka postopek: 20/2
ZJN-1.

4. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
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kona o javnih naročilih: storitve podpore
pri uporabi informacijske tehnologije za
potrebe državnih organov RS in javnih
zavodov, ki sodelujejo pri izvedbi javne-
ga razpisa, 1A - 7

5. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: vse.

6. Kraj izvedbe: Slovenija.
7. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
8. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 25. 9. 2001,
3 leta.

9. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center vlade
za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljublja-
na, Petra Rozman, http://www.gov.si/raz-
pisi, razpisi.cvi@gov.si.

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

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade RS za informati-
ko, Langusova 4, 1000 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: /

12. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v vrednosti 500.000 SIT.

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

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

15. 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: naročnik bo priznal spo-
sobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali v
tej točki navedene pogoje. Pogoji od 1 do 5
se nanašajo na vsako pravno osebo, ki na-
stopa v ponudbi posebej, pri pogojih od 6
do 10 se upoštevajo skupni podatki ponu-
dnika z morebitnimi partnerji in/ali podizva-
jalci.

15.1. Poslovanje v skladu z veljavnimi
predpisi in navodili ponudnikom;

15.2. Registracija za vse dejavnosti, ki
so predmet ponudbe (vsak izmed sodelujo-
čih pri skupni ponudbi mora biti registriran
najmanj za tiste dejavnosti, ki jih bo dejan-
sko izvajal).

15.3. Zanesljivost poslovanja:
1. Ponudba ne sme vsebovati lažnih ali

zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih.

2. V preteklih petih letih pred objavo
tega javnega razpisa zoper vodstvene de-
lavce ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njiho-
vim poslovanjem ali izdana pravnomočna so-
dna ali upravna odločba, s katero je ponu-
dniku prepovedano opravljati dejavnost, ki
je predmet javnega naročila.

3. Sodni postopki in uveljavljena jamstva
v zvezi s ponudnikom ter dosedanje doku-

mentirane izkušnje s ponudnikom ne smejo
kazati rizičnost poslovanja z njim.

15.4. Kakovost opravljanja razpisanih
storitev: ponudnik mora kakovost poslova-
nja dokazati z ustreznim certifikatom ali z
internim aktom, iz katerega je razviden nad-
zor nad kakovostjo poslovnih procesov, za
katere se prijavlja.

15.5. Finance:
1. Stopnja pokritja kratkoročnih obvez-

nosti najmanj 0,8 (ne velja za podizvajalce);
Količnik bo izračunan na podlagi podat-

kov iz bilance stanja za leto 2000, z upošte-
vanjem kasnejših - z verodostojnimi listina-
mi izkazanih - zamenjav kratkoročnih z dol-
goročnimi viri sredstev, ki morajo biti poda-
ni v prilogi, kjer je zahtevana bilanca stanja.

2. Ni blokad žiro računa (v zadnjih dveh
letih od objave razpisa).

3. Proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali ponudnik ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odloč-
be.

4. Poravnani davki, prispevki in druge
obveznosti v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

15.6. Reference ponudnika na razpisa-
nem področju:

1. Ponudnik z ustreznimi pogodbami za
katerekoli tehnologije s področij prijave do-
kazuje, da je opravljal razpisano dejavnost
vsaj 2 leti pred objavo razpisa. Za področja
prijave B, C in D morajo pogodbe izkazova-
ti, da se storitve izvajajo za vsaj 15% od
razpisanih količin uporabnikov sistemov za
področje B in vsaj 30% sistemov za podro-
čji C in D.

15.7. Informacijska podpora:
1. Ponudnik poseduje licence za upora-

bo aplikacije za spremljanje izvajanja razpi-
sanih storitev, ki ustreza funkcionalnim za-
htevam podanim v diagramu poteka podpo-
re uporabnikom (Navodila ponudnikom: toč-
ka 2.6 Razpisna dokumentacija - 2. diagram
poteka izvajanja storitev).

15.8. Kadri:
1. Vsi zaposleni, ki jih ponudnik prijavi

kot izvajalce storitev na razpisu izpolnjujejo
pogoje, ki so zahtevani za zaposlene v dr-
žavni upravi.

2. Bruto dohodki kadra, ki po teh merilih
šteje za usposobljenega, so vsaj enaki pred-
pisanim.

Usposobljenost kadrov:
Redno zaposleni kadri morajo imeti

ustrezno strokovno izobrazbo, ustrezne de-
lovne izkušnje in funkcionalna znanja za te-
hnologije, ki so predmet prijave. Ti kadri
štejejo za usposobljene po tem razpisu.

Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe. Kot ustrezne de-
lovne izkušnje šteje najmanj 2 leti delovnih
izkušenj na področjih prijave. Kot ustrezna
funkcionalna izobrazba šteje certifikat oz.
potrdilo o opravljenem šolanju vsaj enega
proizvajalca/principala opreme, ki je tipični
predstavnik področja tehnologije prijave.
Upoštevani bodo certifikati, šolanja in teča-
ji, ki se nanašajo na vrsto in verzijo pro-
gramske opreme, ki je predmet izvajanja
storitev. Kot veljavni štejejo le certifikati, ki
izkazujejo uspešno zaključeno izobraževa-
nje (opravljeno preverjanje znanja) pri insti-
tuciji verificirani s strani principala.

V skladu s katalogom storitev so certifi-
kati razdeljeni v 4 skupine glede na vrsto
procesa ali vrsto tehnologije na katero se
nanašajo:

– Podpora uporabnikom (Help Desk In-
stitute, Help Desk 2000, Customer Relati-
onship Management, ...),

– OS delovnih postaj (Windows,
Linux...),

– Strežniški OS (Novell, Windows, Linux,
...),

– Aplikacijski strežniki (Lotus Notes Do-
mino, Exchange, Oracle, SQL server...).

3. Ponudnik izkazuje vsaj minimalno šte-
vilo zaposlenih, ki veljajo za usposobljene,
glede na področja (za področji C in D velja-
jo samo certifikati iz skupin Strežniški OS in
Aplikacijski strežniki). Vsakemu zaposlene-
mu se bo priznala prijava samo za eno iz-
med štirih področij.

Minimalno število zaposlenih z ustrezni-
mi znanji na posameznem področju:

A B C D Min. skupaj

6 16 8 6 36

4. Vsi redno zaposleni kadri skupaj mo-
rajo z ustrezno funkcionalno izobrazbo (cer-
tifikati) pokrivati naslednja znanja in tehnolo-
gije na razpisanih področjih z vsaj minimal-
nim številom certifikatov:

Minimalno število certifikatov na posa-
meznem področju:

Področje A B C D Min.
skupaj

Podpora
uporabnikom 4 4
OS – delovne
postaje 6 24 30
OS – strežniki 1 12 19 6 38
Aplikacijski
strežniki 1 9 6 12 28

Številke v posameznih rubrikah na tabeli
se nanašajo na število certifikatov, ki jih v
posamezni skupini izkazuje ponudnik za za-
poslene, prijavljene na posameznem podro-
čju.

5. Med redno zaposlenimi kadri mora za
izbrane tehnologije vsaj minimalno število
zaposlenih izkazovati ustrezno višjo raven
znanja:

Minimalno število certifikatov na posa-
meznem področju:

A B C D Min.
skupaj

Microsoft – MCSE 1 4 2 2 9
Novell – CNE 1 3 4
Lotus Notes – CLP 1 1 3 5

15.9. Povezave s principali na področjih
razpisa:

1. Ponudnik mora za vsako od ključnih
tehnologij (Microsoft, Lotus Notes, Novell)
dokazati povezavo s principali iz katere je
razvidno, da ima omogočen nemoten do-
stop do znanja na teh področjih najmanj v
času 2 leti pred objavo razpisa.

15.10. Območja in področja prijave
1. Ponudnik se mora prijaviti za vsa po-

dročja na vseh območjih.
2. Ponudnik ima ustrezne prostore za

opravljanje vseh razpisanih dejavnosti za vsa
področja prijave na vseh območjih. Ponu-
dnik mora za vsako območje izkazati posest
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ustreznih prostorov na tem teritorialnem ob-
močju ali na enem od sosednjih območij.
Za ustrezni prostor šteje prostor s potrebni-
mi dovoljenji za izvajanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa.

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

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

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

17. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost do 1. 1.
2002, odločitev do 25. 9. 2001.

18. Merila za ocenitev ponudb:
Izmed usposobljenih ponudnikov bo iz-

bran tisti z najugodnejšo oceno materialne
ustreznosti ponudb. Materialno ustreznost
se ocenjuje z merili v naslednjih deležih:

– obseg storitev, ki jih ponudnik izkazuje
kot referenco  (9% (po 3, za vsako od po-
dročij B – D)),

– število ustreznih kadrov, ki jih ponu-
dnik prijavlja (6%),

– usposobljenost kadrov, ki se izkazuje
s povprečnim številom veljavnih certifikatov
na delavca (15%),

– cena (70%).
18.1Obseg storitev v okviru referenc za

vsako od področij:
Or – Ocena merila »obseg storitev v okvi-

ru referenc«;
RpB, RpC, RpD – obseg referenčnih

storitev (število objektov, vključenih v stori-
tve podpore, ki jih ponudnik izkazuje z refe-
renčnimi pogodbami);

RrB, RrC, RrD – razpisani obseg stori-
tev (v razpisu predvideno število objektov,
ki bodo vključeni v storitve podpore; Navo-
dila ponudnikom: točki 3.6.10 in 3.7.4);

RBmin = 0,15, RCmin = RDmin = 0.30
– zahtevani minimalni delež referenčnih sto-
ritev (Navodila ponudnikom točka 3.9.6.);

OrB = (RpB / RrB – RBmin); max = 1
OrC = (RpC / RrC – RCmin); max = 1
OrD = (RpD / RrD – RDmin); max = 1
18.2 Število in usposobljenost kadrov
1. Skupno število prijavljenih usposob-

ljenih kadrov:
Ok – Ocena merila »skupno število pri-

javljenih kadrov«;
Kp – število ustreznih kadrov ponudni-

ka;
Kmin – zahtevano minimalno število ka-

drov v skladu s tabelo 14.8.3: Minimalno
število zaposlenih z ustreznimi znanji na po-
sameznem področju);

qkmax = 1.5 – konstanta zgornje meje
(razmerje med Kp in Kmin, ki prinaša celo
točko, večje vrednosti razmerja ne prinaša-
jo več bonusa);

Ok = (Kp / Kmin - 1) / (qkmax – 1);
max = 1

2. Skupno število certifikatov za uspo-
sobljene prijavljene zaposlene

Ou – Ocena merila »skupno število cer-
tifikatov za usposobljene prijavljene zapo-
slene«;

Cu – število ustreznih certifikatov, ki jih
izkazuje ponudnik za ustrezne kadre;

Cmin = 100 – minimalno število certifi-
katov v skladu s tabelo 14.8.4: Minimalno
število certifikatov na posameznem podro-
čju);

qcmax = 1,5 – konstanta zgornje meje
(razmerje med Cu in Cp, ki prinaša celo
točko, večje vrednosti razmerja ne prinaša-
jo več bonusa);

Ou = (Cu / Cmin -1) / (qcmax – 1);
max = 1

18.3 Faktor uposobljenosti
1. Skupna ocena usposobljenosti se

odraža v faktorju usposobljenosti (Fu), ki se
izračuna s pomočjo uteži za vzpostavitev
razmerja med vplivom posameznih ocen na
končni rezultat in so določene tako, da
ustrezajo zahtevani procentualni delitvi vpli-
va. Skupna vsota uteži je enaka 1.

Uteži za ocena merila »obseg storitev v
okviru referenc«: urB = urC = urD = 0,1;

Utež za ocena merila »skupno število pri-
javljenih kadrov«: uk = 0,2;

Utež za ocena merila »skupno število cer-
tifikatov za usposobljene prijavljene zapo-
slene«:uu = 0,5;

Konstanta vpliva na ceno določa razmer-
je vpliva na končno oceno med merili uspo-
sobljenosti in ceno. Konstanta vpliva na ce-
no je qv = 0,70 (70% delež cene v končni
oceni materialne ustreznosti ponudb);

Fu = 1/((1+(OrB*urB + OrC*urC +
OrD*urD + Ok*uk + Ou*uu) *((1 - qv)/qv)

18.4 Tarife in cene
1. Osnova za izračun merila cene je kal-

kulacija po predračunu ponudbe za model
sistema, ki ga predstavljajo količine pred-
stavljene v spodnjih tabelah.

Področje A – redne storitve EVT:

Delovni čas od 8. do 16. ure od 16. do 20. ure

Delovni dan 6400 800
Sobota 800 300
Nedelja 300 0

Področja B, C in D – redna podpora (za
področje B sta podani dve vrednosti: število
lokacij | povprečno število uporabnikov v
danem razredu, za področji C in D je poda-
no število strežnikov znotraj posameznega
razreda):

Število

uporab-

nikov 1-20 21–50 51–100 101-150 151-200 nad 200

B 20|13 27|32 12|78 4|12 7|165 2|237
C 32 83 45 16 11 6
D 12 58 29 11 6 5

Področja B, C in D – število ur v okviru
dodatnih storitvev in storitev po naročilu:

Urna Delovne Svetovalne Ure na
postavka ure ure poti

B 135 35 85
C 35 115 0
D 27 85 0

2. Končna ocena
Končna ocena temelji na izračunu cene

za kalkulativni model in ocenah meril za re-
ference in kadre. Materialno najustreznejša
je ponudba z najnižjo vrednostjo končne
ocene materialne ustreznosti ponudbe.

Ocena materialne ustreznosti ponudbe;
Oc – Ocena merila »cena za kalkulativni

model«;
Zp – skupni znesek za model storitve

(točka 17.4.1) izračunan na osnovi cen po-
nudnika podanih v predračunu ponudbe;

Oc = Zp * Fu
Predemt pogajanj bodo:
1. Obseg storitev
2. Cene storitev.
Minimalen obseg storitev bo določen

glede na dosežene cene in višino proračun-
skih sredstev za leto 2002.

Pogoj
Kot usposobljeni in sposobni bodo šteli

ponudniki, katerih ponudbe bodo izpolnje-
vale vse zahteve iz pogojev. Izmed uspo-
sobljenih in sposobnih ponudnikov bo iz-
bran tisti, ki bo glede na navedena merila, ki
predstavljajo ekonomsko najugodnejše po-
nudbe, dosegel najugodnejši rezultat.

V primeru identičnih ponudb bo izbrana
ponudba ponudnika, ki ima višji kapital.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti tudi na internetu na naslovu:
http://www.gov.si/razpisi/.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 69 z dne
4. 8. 2000, Ob-33234.

20. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 60 z dne
20. 7. 2001, Ob-52302.

21. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2001.

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

Popravek

Ob-54958
V objavi obvestila o oddaji javnega naro-

čila za dobavo prehrambenih artiklov za po-
trebe kuhinje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 70 z dne 31. 8. 2001, Ob-54310,
se pod točko 6, zaporedna številka 4 po-
pravi in se pravilno glasi:

4. Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje, za dobavo kruha in pekovskih
izdelkov.

Vrtec Rogaška Slatina

Št. 403-10/01-03/2001 Ob-54730
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za finance, Davčna uprava Republi-
ke Slovenije.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 13. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega, računalniške-
ga in ostalega potrošnega materiala. Do-
bave po davčnih uradih po Sloveniji.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. sklop – Glavni urad – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

2. sklop – Posebni DU – Mladinska knji-
ga birooprema d.d., Dunajska cesta 121,
1000 Ljubljana,

3. sklop – DU Brežice – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

4. sklop – DU Celje – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

5. sklop – DU Kočevje – DZS, založ-
ništvo in trgovina, d.d., Mali trg 6, 1538
Ljubljana,

6. sklop – DU Koper – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

7. sklop – DU Kranj – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

8. sklop – DU Ljubljana – Mladinska knji-
ga birooprema d.d., Dunajska cesta 121,
1000 Ljubljana,

9. sklop – DU Maribor – Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

10. sklop – DU Murska Sobota – Extra
Lux d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljub-
ljana,

11. sklop – DU Nova Gorica – Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

12. sklop – DU Novo mesto – Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

13. sklop – DU Postojna – Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

14. sklop – DU Ptuj – Extra Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,

15. sklop – DU Hrastnik – Cankarjeva
založba d.d., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana,

16. sklop – DU Velenje – Extra Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
1. sklop – Glavni urad – 18,736.354,24

SIT,
2. sklop – Posebni DU – 3,797.005,98

SIT,
3. sklop – DU Brežice – 13,131.215,14

SIT,
4. sklop – DU Celje – 36,197.849,81

SIT,
5. sklop – DU Kočevje – 5,851.576,11

SIT,
6. sklop – DU Koper – 25,080.525,86

SIT,
7. sklop – DU Kranj – 11,854.193,93

SIT,
8. sklop – DU Ljubljana –

88,693.493,33 SIT,
9. sklop – DU Maribor – 32,142.225,49

SIT,
10. sklop – DU Murska Sobota –

14,163.192,16 SIT,
11. sklop – DU Nova Gorica –

12,546.171,14 SIT,
12. sklop – DU Novo mesto –

13,781.368,22 SIT,
13. sklop – DU Postojna –

6,327.022,52 SIT,
14. sklop – DU Ptuj – 11,034.132,02

SIT,
15. sklop – DU Hrastnik –

13,026.584,71 SIT,
16. sklop – DU Velenje – 8,813.715,06

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /

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

be:
1. sklop – Glavni urad – 21,977.006,77

SIT; 18,736.354,24 SIT,
2. sklop – Posebni DU – 4,178.261,11

SIT; 3,797.005,98 SIT,
3. sklop – DU Brežice – 14,502.496,68

SIT; 13,131.215,14 SIT,
4. sklop – DU Celje – 40,664.449,85

SIT; 36,197.849,81 SIT,
5. sklop – DU Kočevje – 5,964.662,12

SIT; 5,851.576,11 SIT,
6. sklop – DU Koper – 26,681.718,16

SIT; 25,080.525,86 SIT,
7. sklop – DU Kranj – 14,123.201,20

SIT; 11,854.193,93 SIT,
8. sklop – DU Ljubljana –

94,448.407,78 SIT; 88,693.493,33 SIT,
9. sklop – DU Maribor – 34,967.805,10

SIT; 32,142.225,49 SIT,
10. sklop – DU Murska Sobota –

16,548.078,18 SIT; 14,163.192,16 SIT,
11. sklop – DU Nova Gorica –

13,474.913,73 SIT; 12,546.171,14 SIT,
12. sklop – DU Novo mesto –

15,747.710,61 SIT; 13,781.368,22 SIT,
13. sklop – DU Postojna –

6,977.596,73 SIT; 6,327.022,52 SIT,
14. sklop – DU Ptuj – 12,500.861,75

SIT; 11,034.132,02 SIT,
15. sklop – DU Hrastnik –

18,046.930,20 SIT; 13,026.584,71 SIT,
16. sklop – DU Velenje – 9,821.271,84

SIT; 8,813.715,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: 28. 4. 2001.
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 9. 2001.
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 01/2001 Ob-54733
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj

d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo nabre-

žje 3, 2250 Ptuj, faks 02/771-36-01, tel.
02/787-03-11.

3. Datum izbire: 28. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža strojnih, elektro
in krmilno-regulacijskih napeljav, naprav
in opreme za rekonstrukcijo dehidracije
blata.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbe so se ocenjevale
po nalsednjih merilih: reference ponudni-
kov: 0-5 točk; ugodnejša ponudbena cena:
0-40 točk; dobavni rok, rok izvedbe, garan-
cijski roki: 0-5 točk; zmogljivost opreme in
priprava na na izbiro podizvajalca: 0-15
točk; priprava ponudnika, da naročnik vpli-
va na izbiro podizvajalca: 0-5 točk; kvaliteta
vgrajene opreme in materialov, servisiranje
in dobava rezervnih delov: 0-10 točk; fik-
snost cen: 0-5 točk; plačilni pogoji in mož-
nosti obročnega odplačevanja pogodbene-
ga zneska: 0-15 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mlinarič Živko s.p., Mi-
kro Medica, Mladinska 7, 9252 Radenci.

7. Pogodbena vrednost: 79,699.969
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 135,805.226,10 SIT; 66,974.764
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2001.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Št. 02/2001 Ob-54734
1. Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj

d.d.
2. Naslov naročnika: Žnidaričevo

nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks 02/771-36-01,
tel. 02/787-03-11.

3. Datum izbire: 10. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: rovokopač, fco naročnik Puhova uli-
ca, Ptuj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje tehničnih
zahtev in usklajenost z obstoječim voznim
parkom - 30 točk; cena - 30 točk; refer-
ence - 20 točk; plačilni pogoji - 10 točk;
dobavni pogoji - 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Terra JCB d.o.o. Poni-
kva, Hotunje 6, 3232 Ponikva.

7. Pogodbena vrednost: 11,449.359,14
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 12,530.169,26 SIT, 11,449.359,14
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: 5. 9. 2001.

Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Št. 11/2-145/18/01 Ob-54741
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
2. Naslov naročnika: Cigaletova 15,

Ljubljana, faks 01/433-04-43.
3. Datum izbire: 27. 6. 2001 in 9. 7.

2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava telekomunikacijskega mate-
riala: A.- toploskrčne spojke, B.- spojke
s trajnoelastično maso, C.- inštalacijski
kabli, D.- žica P/F, TR in TI.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: odločitev o izbiri najugodnej-
šega ponudnika temelji na uporabi meril, ki
so bila določena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: A.- IPS d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 17, Ljubljana; B.- IPS
d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 17, Ljub-
ljana; C.- Telma Trade d.o.o., Motnica 13,
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Trzin; D.- Ka-pis d.o.o., Novo Celje 8, Pet-
rovče.

7. Pogodbena vrednost: A.-
28,510.144,95 SIT; B.- 12,828.200 SIT;
C.- 40,240.504,50 SIT; D.- 5,650.198,54
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: A.-6; B.-1;
C.-6; D.-5.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: A. 32,658.944,29 SIT,
28,510.144,95; C. 60,389.602,35 SIT,
40,240.504,50 SIT; D. 17,887.984,80
SIT, 5,650.198,54 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: 5. 9. 2001.

Telekom Slovenije d.d.

Št. 371-02-13/01-0406 Ob-54747
1. Naročnik: Ministrstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

Ljubljana, faks 01/478-55-96.
3. Datum izbire: 10. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniško pohištvo za potrebe:
– Okrožnega državnega tožilstva v Mur-

ski Soboti,
– Okrožnega državnega tožilstva v Ljub-

ljani,
– Sodnika za prekrške Ribnica,
– Sodnika za prekrške Žalec,
– Delovnega sodišča v Kopru.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: cena 60%, garancijski rok
20%, rok dobave 20%. Izbrani ponudnik je
dosegel najboljši rezultat glede na vsa meri-
la.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Tovarna pohištva Tr-
bovlje d.d., Savinjska cesta 31, Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 42,775.888,87
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 4,700.278 SIT.

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

nudbe: 64,991.850 SIT; 36,352.988,70
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: 4. 9. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 179.1 Ob-54753
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. Datum izbire: 9. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: računalniška oprema po sklopih: ser-
verji, računalniki in tiskalniki po specifi-
kaciji.

Fco skladišče naročnika na lokacije Ko-
per, Sežana, Nova Gorica in Tolmin.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, rok dobave, reference in kakovost. Po-
nudnik je pri vrednotenju ponudb zbral naj-
več točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: SRC.SI, Tržaška 116,
1000 Ljubljana, za sklopa serverji in tiskal-
niki, Iskra Računalniki, d.o.o., Tržaška c. 2,
1000 Ljubljana za sklop računalniki.

7. Pogodbena vrednost: SRC.SI, d.o.o.
– serverji in tiskalniki: 26,978.746 SIT, Isk-
ra Računalniki, d.o.o. – računalniki:
22,071.800 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be:
– sklop serverji: 29,428.830 SIT,

18,679.203 SIT,
– sklop računalniki: 24,354.650 SIT,

22,071.800,00 SIT
– sklop tiskalniki: 8.507.582 SIT,

8.299.543 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 6. 9. 2001.

Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica

Št. 180.1 Ob-54754
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. Datum izbire: 7. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: merilne naprave za indirektno in po-
lindirektno merjenje električne energije
z dodatno opremo po specifikaciji. Fco
skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok plači-
la, popusti na predčasno gotovinsko plači-
lo, rok dobave in reference. Ponudnik je pri
vrednotenju ponudb zbral največ točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., C.
24. junija 3, 1231 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 71,405.872 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost navišje in najnižje ponud-

be: 82,289.231 SIT, 71,405.872 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 6. 9. 2001.

Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica

Ob-54766
1. Naročnik: Mestna občina Koper.
2. Naslov naročnika: Verdijeva 10, Ko-

per.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: pisarniški material za obdobje štirih
mesecev, sedež Mestne občine Koper v
Kopru na Verdijevi 10.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Biro-
oprema, Dunajska 121, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 3,189.088,22
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 4,099.171,14 SIT; 3,189.088,22
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 18. 5.
2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Mestna občina Koper

Št. 084-3/2001 Ob-54791
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, 02/741-53-27.
3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nabava serverja.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: LANCom, d.o.o., Trža-
ška c. 63, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 3,128.098,12
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 4,303.066,32 SIT, 3,128.098,12 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: 4. 9. 2001.
Občina Ormož

Ob-54792
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport in Uni-
verza v Mariboru.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, faks 01/224-11-76, tel.
01/224-12-69 (Služba za investicije in pre-
moženjsko pravne zadeve).

3. Datum izbire: 13. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in vgradnja opreme za prak-
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tični pouk na šolskem posestvu – vino-
gradništvo vinarstvo – Meranovo (Uni-
verza v Mariboru, Fakulteta za kmetij-
stvo).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena ob
izpolnjevanju vseh pogojev, predvidenih z
razpisno dokumentacijo.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Lesnina MG oprema,
d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 35,838.730,20
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 39,401.357 SIT, 35,838.730,20
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: 29. 8. 2001.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-54793
1. Naročnik: Kmetijski inštitut Slovenije.
2. Naslov naročnika: Hacquetova 17,

1000 Ljubljana, tel. 28-05-262, faks
28-05-255.

3. Datum izbire: 22. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: ultratermostatiranih destilacijskih ko-
lon za N.M.R., Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrana je bila ponudba, ki
je po točkovanju ponudbene cene, celovi-
tost ponudbe glede osnovnih in dodatnih
zahtev, tehničnih karakteristik, garancijske-
ga roka, nudenja servisa, uvajanja in refe-
renc dobila največje število točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gruda-Jurmes, d.d.,
Šentjur, PE Ljubljana, Tržaška 132, Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost: 12,804.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 15,844.850 SIT, 12,804.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 9. 2001.
Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 7679/01 Ob-54860
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 28. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: vertikalna signalizacija po specifika-

ciji iz razpisne dokumentacije. Dobava bla-
ga v poslovne enote naročnika v Republiki
Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami razpi-
sne dokumentacije so bile pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Meblo A+A, d.o.o., In-
dustrijska 1, 5000 Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 99,933.785,49
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 83,977.971 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je dokončal postopek od-
daje naročila, po neuspelih javnih razpisih
edinemu ponudniku.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 46 z dne 8. 6. 2001,
Ob-49896.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 9. 2001.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 7678/01 Ob-54863
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: materiali za obnovo talnih obeležb
po specifikaciji iz razpisne dokumentacije.
Dobava blaga v poslovne enote naročnika v
Republiki Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami razpi-
sne dokumentacije so bile pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Color, d.d., Koman-
danta Staneta 4, 1215 Medvode.

7. Pogodbena vrednost: 52,428.068
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 47,890.450 SIT, 44,057.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je dokončal postopek od-
daje naročila, po prejetem sklepu državne
revizijske komisije, katera je pritožbo ponu-
dnika zavrnila kot neutemeljeno.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 9. 2001.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 7676/01 Ob-54864
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: varnostne ograje po specifikaciji iz raz-
pisne dokumentacije. Dobava blaga v po-
slovne enote naročnika v Republiki Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami razpi-
sne dokumentacije so bile pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Liko, d.d., Liboje 26a,
3301 Petrovče.

7. Pogodbena vrednost: 65,141.373,50
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 55,619.195 SIT, 54,740.650 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: naročnik je dokončal postopek od-
daje naročila po 1. točki 20. člena ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 9. 2001.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 7675/01 Ob-54865
1. Naročnik: Javno podjetje za vzdrže-

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

Ljubljana, faks 01/518-83-01.
3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: varovalne mreže po specifikaciji iz raz-
pisne dokumentacije. Dobava blaga v po-
slovne enote naročnika v Republiki Slove-
niji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z določbami razpi-
sne dokumentacije so bile pravilne, primer-
ne in sprejemljive ponudbe ocenjene na
podlagi meril, določenimi z razpisno doku-
mentacijo naročnika.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Almont, d.o.o., Parti-
zanska 38, 2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 22,378.792,52
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 20,335.385 SIT, 18,805.708 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. 9. 2001.
Javno podjetje

za vzdrževanje avtocest, d.o.o.
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Št. 462-02/76-01/0520-050 Ob-54875
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00.

3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
– 3 kom. Limuzina manjšega razreda

s 5 vrati od 1100-1200 ccm,
– 4 kom. Limuzina srednjega razre-

da s 5 vrati od 1500-1600 ccm,
– 1 kom. Vozilo za prevoz potnikov in

tovora od 1300-1400 ccm,
– 4 kom. Osebno vozilo s 4 kolesnim

pogonom od 1100-1600 ccm,
– 1 kom. Enoprostorsko vozilo s 6+1

sedeži od 1900 do 2000 ccm,
– 1 kom. Limuzina višjega razreda s

5 vrati od 1900-2000 ccm,
– 3 kom. Kombi s 5+1 sedeži in mo-

bilno pisarno (po načrtu naročnika),
– 1 kom. Kombi za prevoz potnikov s

15+1 sedeži.
Dobava vozil se bo izvršila po carinskih

uradih in na Generalni carinski urad.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
1. merila, ki se nanašajo na ponudnika
a) reference ponudnika do 30 točk,
– za vsak posel od 5,000.000 SIT do

15,000.000 SIT - 0,25 točke x št. naročil;
– za vsak posel od 15,000.001 SIT do

30,000.000 SIT - 0,50 točke x št. naročil;
– za vsak posel od 30,000.001 SIT do

50,000.000 SIT - 1 točko x št. naročil;
– za vsak posel od 50,000.001 SIT do

70,000.000 SIT - 2 točki x št. naročil;
– za vsak posel od 70,000.001 SIT in

več - 5 točk x št. naročil.
Ponudnik navede reference za vsak mo-

del, ki ga je ponudil pod posamezno točko,
posebej – tako se reference točkujejo za
vsako točko posebej.

b) seznam pooblaščenih servisov za po-
nujeno znamko vozil v Sloveniji - do 15 točk.

Ponudnik za prve tri navedene poobla-
ščene servise, ki so lokacijsko najbližje po-
samezni lokaciji carinskega urada oziroma
izpostave (ca. 20 km), prejme po 0,5 toč-
ke.

c) če ima ponudnik pridobljen certifikat
za sistem kakovosti po priznanih mednaro-
dnih standardih (npr. ISO) za dejavnost, ki
je tudi predmet tega javnega razpisa, 5 točk.

d) če ponudnikovi podatki o boniteti v
zadnjem obračunskem obdobju izkazujejo
čisti dobiček, 2 točki.

2. ponudbena cena
Pri preračunu posamezne ponudbene

cene v točke, se uporabi naslednji obrazec:

minimalna cena x 100
Cena v točkah: -----------------------------------------

obravnavana oziroma
ponujena  cena

Pri določitvi minimalne cene se upošte-
vajo samo ponudbe, ki niso bile izločene po
pogojih, ki jih mora izpolnjevati naročnik.

3. dobavni rok
– za dobavni rok do 30 dni ponudnik

prejme 10 točk,

– za dobavni rok od 31 – 60 dni ponu-
dnik prejme 5 točk,

– za dobavni rok nad 60 dni ponudnik
prejme 0 točk.

4. splošna garancijska doba
Če ponudnik ponudi daljši splošni ga-

rancijski rok od zahtevanega (brez omejitve
kilometrov), se vrednoti po 3 točke za vsa-
ko leto daljši garancijski rok, vendar največ
za 2 leti.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Revoz d.d., Belokranj-
ska 4, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
– 3 kom. Limuzina manjšega razreda s 5

vrati od 1100-1200 ccm - 5,700.000 SIT,
– 4 kom. Limuzina srednjega razreda s

5 vrati od 1500-1600 ccm - 10,440.000
SIT,

– 1 kom. Vozilo za prevoz potnikov in
tovora od 1300-1400 ccm - 2,250.000
SIT,

– 4 kom. Osebno vozilo s 4 kolesnim
pogonom od 1100-1600 ccm -
11,960.000 SIT,

– 1 kom. Enoprostorsko vozilo s 6+1
sedeži od 1900 do 2000 ccm - 5,630.000
SIT,

– 1 kom. Limuzina višjega razreda s 5
vrati od 1900-2000 ccm - 4,550.000 SIT,

– 3 kom. Kombi s 5+1 sedeži in mobil-
no pisarno (po načrtu naročnika) -
18,416.250 SIT,

– 1 kom. Kombi za prevoz potnikov s
15+1 sedeži - 6,150.000 SIT.

Skupna pogodbena vrednost znaša
65,096.250 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be:
– limuzina manjšega razreda s 5 vrati od

1100-1200 ccm - 2,142.000 SIT,
1,900.000 SIT;

– limuzina srednjega razreda s 5 vrati od
1500-1600 ccm - 2,748.900 SIT,
2,610.000 SIT;

– vozilo za prevoz potnikov in tovora od
1300-1400 ccm - 2,250.000 SIT,
2,250.000 SIT;

– osebno vozilo s 4 kolesnim pogonom
od 1100-1600 ccm - 3,206.548 SIT,
2,990.000 SIT;

– enoprostorsko vozilo s 6+1 sedeži od
1900 do 2000 ccm - 5,733.481,58 SIT,
5,630.000 SIT;

– limuzina višjega razreda s 5 vrati od
1900-2000 ccm - 4,792.095 SIT,
4,550.000 SIT;

– kombi s 5+1 sedeži in mobilno pisar-
no (po načrtu naročnika) - 6,138.750 SIT,
6,138.750 SIT;

– kombi za prevoz potnikov s 15+1 se-
deži - 6,321.190,46 SIT, 6,150.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

Št. 01/2001 Ob-54879
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 16. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža pisarniške opre-
me za CSD Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok izvedbe.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Bruma, d.o.o., Vrhpo-
lje 250, Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 18,607.518,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 20,380.845,59 SIT; 18,607.518,30
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 01/01 Ob-54894
1. Naročnik: Zavod za šport Slovenije.
2. Naslov naročnika: Celovška 25,

1000 Ljubljana, tel. 01/43-18-293, faks
01/43-26-218.

3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave:
a) medalje Zlati sonček,
b) medalje Krpan,
c) medalje, pokali in plakete šolskih

športnih tekmovanj,
d) spominske medalje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire:
– cena 60%,
– kakovost materialov 15%,
– poprodajne storitve in tehnična pomoč

15%,
– plačilni roki 10%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
a) medalje Zlati sonček, DVZ Ponikve,

d.o.o.;
b) medalje Krpan, Heledi’s, d.o.o.;
c) medalje, pokali in plakete šolskih

športnih tekmovanj, DVZ Ponikve, d.o.o.;
d) spominske medalje, Lavrih Alojz, s.p.
7. Pogodbena vrednost:
a) medalje Zlati sonček, 6,210.000 SIT;
b) medalje Krpan, 2,415.000 SIT;
c) medalje, pokali in plakete šolskih

športnih tekmovanj, 2,422.500 SIT;
d) spominske medalje, 772.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
a) medalje Zlati sonček, 5;
b) medalje Krpan, 4;
c) medalje, pokali in plakete šolskih

športnih tekmovanj, 3;
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d) spominske medalje 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
a) medalje Zlati sonček, vrednost najvišje

ponudbe: 27,141.000 SIT, vrednost
najnižje ponudbe: 6,156.000 SIT;

b) medalje Krpan, vrednost najvišje po-
nudbe: 8,215.650 SIT, vrednost najnižje
ponudbe: 2,415.000 SIT;

c) medalje, pokali in plakete šolskih
športnih tekmovanj, vrednost najvišje po-
nudbe: 3,553.548 SIT, vrednost najnižje
ponudbe: 2,422.500 SIT;

d) spominske medalje, vrednost najvišje
ponudbe: 3,712.800 SIT, vrednost najnižje
ponudbe: 772.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Zavod za šport Slovenije

Ob-54933
1. Naročnik: Center za usposabljanje,

delo in varstvo Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 144, 2393

Črna na Koroškem.
3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: lahko kurilno olje na naslovu naročni-
ka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80%, kvaliteta 2%, re-
ference 5%, plačilni rok 5%.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: OMV Istrabenz d.o.o.,
Ferarska 7, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 17,584.980
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 18,047.190 SIT, 17,584.980 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 9. 2001.
Center za usposabljanje,

delo in varstvo
Črna na Koroškem

Št. 1 Ob-54935
1. Naročnik: Osnovna šola Orehek

Kranj.
2. Naslov naročnika: Zasavska cesta

53c, 4000 Kranj, tel. 04/23-32-365, faks
04/23-55-041.

3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje; kraj dobave: Osnovna šola
Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000
Kranj.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 50 točk, celovitost
ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji -

plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugo-
dnosti 10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3303 Petrovče za dobavo mleka in mlečnih
izdelkov;

2. Mesarstvo Čadež, Čadež Anton, s.p.,
Visoko 7g, 4212 za dobavo mesa in me-
snih izdelkov;

3. Brumec - Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš za dobavo zamrznjenih
in konzerviranih rib;

4. Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8,
4248 Lesce za dobavo kruha in pekovskih
izdelkov;

5. Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska ce-
sta 442, 1291 Škofljica za dobavo mlev-
skih izdelkov in testenin;

6. Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno
29, 1000 Ljubljana za dobavo:

a) sadja,
b) zelenjave,
c) krompirja,
7. Vinag d.d., Maribor, Trg svobode 3,

2000 Maribor za dobavo jabolk;
8. Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231

Ljubljana - Črnuče za dobavo sirupov in sa-
dnih sokov;

9. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo ostalega prehram-
benega blaga;

10. Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo za dobavo jajc.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah aktiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ni presegala 5% nad ali pod razpisano
vrednostjo.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ni bilo predhodnega razpisa.

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

Osnovna šola Orehek Kranj

Št. 1333/01 Ob-54949
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: metod.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 9.000.000 litrov kurilnega olja – ek-
stra lahko, Nafta Lendava d.o.o., Rudar-
ska 1, 9220 Lendava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 574,056.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 58.195 SIT/l, 53.600 SIT/l.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu RS, če je bil objavljen: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
5-6 z dne 26. 1. 2001, Ob-42541.

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

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derviatov, Ljubljana

Št. 1333/01 Ob-54952
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75, e-mail: metod.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 23. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: 17.500.000 litrov kurilnega olja –
ekstra lahko, Nafta Lendava d.o.o., Ru-
darska cesta 1, Lendava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
50, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 1.116,220.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 58.195 SIT/l, 53.600 SIT/l.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu RS, če je bil objavljen: Uradni list
RS, št. 14-15 z dne 2. 3. 2001, Ob-44339.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: Uradni list RS, št.
5-6 z dne 26. 1. 2001, Ob-42541.

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

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derviatov, Ljubljana

Št. 230-1/01-11 Ob-54960
1. Naročnik: Splošna bolnišnica »dr.

Franca Derganca« Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Padlih borcev 13a,

5290 Šempeter pri Gorici.
3. Datum izbire: 9. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kurilno olje (EL) v skladu z določili
tretjega odstavka 19. člena ZJN-1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,508.330
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

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

nudbe: 7,528.500 SIT in 7,508.330 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: Uradni list RS, št. 31 z dne 28. 4.
2001, Ob-47647.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2001.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Ob-55035
1. Naročnik: Dom upokojencev Danice

Vogrinec Maribor.
2. Naslov naročnika: Čufarjeva 9, 2000

Maribor.
3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: živila in material za prehrano:
1. sklop: kruh in pekovsko pecivo;
2. sklop: mlevski izdelki in testenine;
3. sklop: sadje in zelenjava - sveža, jaj-

ca;
4. sklop: jabolka;
5. sklop: mleko in mlečni izdelki;
6. sklop: zamrznjena zelenjava;
7. sklop: zamrznjeni izdelki;
8. sklop: meso in drobovina;
9. sklop: mesni izdelki;
10. sklop perutninsko meso;
11. sklop: splošno prehrambeno blago.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
1. sklop: Pekarna Hlebček Pragersko;
2. sklop: Žito Ljubljana;
3. sklop: S.P. Plod Zg. Ložnica;
4. sklop: Pliberšek Silvo s.p. Kamnica;
5. sklop: Ljubljanske mlekarne, obrat

Maribor;
6. sklop: Vigros, Murska Sobota;
7. sklop: Žito Ljubljana;
8. sklop: Nikl Kristjan s.p. Maribor;
9. sklop: Nikl Kristjan s.p. Maribor;
10. sklop: Pivka perutninarstvo;
11. sklop: Petlja d.o.o. Ptuj.
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 10,617.000 SIT;
2. sklop: 2,421.125;
3. sklop: 14,497.380 SIT;
4. sklop: 875.000 SIT;
5. sklop: 19,439.266 SIT;
6. sklop: 2,246.850 SIT;
7. sklop: 3,979.825 SIT;
8. sklop: 36,870.000 SIT;
9. sklop: 12,582.500 SIT;
10. sklop: 10,192.390 SIT;
11. sklop: 30,300.520 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 4 ponudbe;
2. sklop: 3 ponudbe;
3. sklop: 3 ponudbe;
4. sklop: 4 ponudbe;
5. sklop: 4 ponudbe;
6. sklop: 3 ponudbe;
7. sklop: 4 ponudbe;
8. sklop: 4 ponudbe;
9. sklop: 4 ponudbe;

10. sklop: 4 ponudbe in
11. sklop: 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. sklop: 13,368.650, SIT 10,617.000

SIT;
2. sklop: 3,056.315 SIT, 2,421.125

SIT;
3. sklop: 17,008.750 SIT, 14,497.380

SIT;
4. sklop: 1,479.600 SIT, 875.000 SIT;
5. sklop: 28,302.177,06 SIT,

19,439.266 SIT;
6. sklop: 2,667.135 SIT, 2,246.850

SIT;
7. sklop: 4,709.600 SIT, 3,979.825

SIT;
8. sklop: 40,921.920 SIT, 39,870.000

SIT;
9. sklop: 14,866.470 SIT, 12,582.500

SIT;
10. sklop: 11,810.000 SIT,

10,192.390 SIT;
11. sklop: 35,599.357,58 SIT,

30,300.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa pr-

ve faze omejenega postopka: Uradni list RS,
št. 110–111 z dne 1. 12. 2000, Ob-39722.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 9. 2001.

Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Ob-54821
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 1. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve:
– briketi za aktivne pse, 19500 kg,
– briketi za mladiče, 4000 kg,
– konzerve za aktivne pse, 3168 kg,
– konzerve za mladiče, 800 kg,
– dodatki (kosti, goveji vampi, sušeni

kožni izdelki), 480 kg.
Vojašnice SV.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižji ponujeni predračun.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: D.J. Don d.o.o., Kidri-
čeva 36, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 14,052.021
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 14,424.298,80 SIT 14,052.021 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Ministrstvo za obrambo

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. 3 Ob-54743
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška 23/b,

5270 Ajdovščina.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev Trga Pavla Ruš-
ta v Vipavi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 80, plačilni rok 10,
kakovost 5, rok izvedbe 5. Izvajalec je iz-
bran po razpisnih kriterijih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Keting d.o.o. Ajdovščina,
Lavričeva 71, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: 39,674.740
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 68,917.081 SIT, 48,504.381 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: 4. 9. 2001.
Komunalno stanovanjska

družba d.o.o.

Št. 08/01 Ob-54746
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velen-

je d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija kanalizacije na
Gorici – faza I, kanal 1, kraj izvedbe Ve-
lenje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najce-
nejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Alea group d.o.o., Ložni-
ca 43, 3310 Žalec.

7. Pogodbena vrednost:
49,036.000,07 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 66.296.954,54 SIT,
49,036.000,07 SIT.

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: 6. 9. 2001.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 02/2001 Ob-54751
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: Center 101, 2393

Črna na Koroškem, tel. 02/870-48-10,
faks 02/870-48-21.

3. Datum izbire: 10. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj:

obnovitveno vzdrževalna dela na lokalni
cesti LC 052010 – Ludranski Vrh, od-
sek Drol (Mala Črna) – Prhanija, dolžine
1.350 m.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena in referen-
ce ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– sklop A: GM in GD »Slemenšek«, s. p.
Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem,

– sklop B: Podjetje za urejanje hudour-
nikov d. d., Hajdrihova ul. 28, 1000 Ljublja-
na.

7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 33,679.700,30 SIT,
– sklop B: 19,948.039,91 SIT,
– vse skupaj: 59,627.740,21 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 39,850.447,73 SIT,

33,679.700,30 SIT,
– sklop B: 27,499.593,76 SIT,

19,948.039,91 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omenjenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 9. 2001.
Občina Črna na Koroškem

Št. 01/002 Ob-54755
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževal-
na in zaščitna dela na spomeniku Repu-
blike Slovenije Pišece – Grad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izkušnje ponudnika oziroma
podizvajalcev pri gradnji podobnih objek-
tov, reference podizvajalcev, oprema ponu-
dnika za izvajanje del, vodstvo projekta, or-
ganizacija dela, protokol kontrole dela, ter-
minski plani, fazni roki, končni rok – najkraj-
ši rok, primernost, evidentirana blokada žiro
računa v zadnjih 6-ih mesecih, cena. Naju-
godnejša je bila ponudba, ki je po navede-
nih merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SL – inženiring Boršt
d.o.o., Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki.

7. Pogodbena vrednost: 15,850.538,20
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 17,746.575 SIT, 15,850.538,20 SIT
(z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 01/002 Ob-54756
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževal-
na in zaščitna dela na spomeniku Repu-
blike Slovenije Spodnji Slemen – Grad
Viltuš.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izkušnje ponudnika oziroma
podizvajalcev pri gradnji podobnih objek-
tov, reference podizvajalcev, oprema ponu-
dnika za izvajanje del, vodstvo projekta, or-
ganizacija dela, protokol kontrole dela, ter-
minski plani, fazni roki, končni rok – najkraj-
ši rok, primernost, evidentirana blokada žiro
računa v zadnjih 6-ih mesecih, cena. Naju-
godnejša je bila ponudba, ki je po navede-
nih merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Granit d.d., Titova c. 87,
2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 17,516.550,10
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 20,387.325,14 SIT, 15,177.343,30
SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 01/002 Ob-54757
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževal-
na in zaščitna dela na spomeniku Repu-
blike Slovenije Bizeljska vas – Grad Bi-
zeljsko.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izkušnje ponudnika oziroma
podizvajalcev pri gradnji podobnih objek-
tov, reference podizvajalcev, oprema ponu-
dnika za izvajanje del, vodstvo projekta, or-
ganizacija dela, protokol kontrole dela, ter-
minski plani, fazni roki, končni rok – najkraj-
ši rok, primernost, evidentirana blokada žiro
računa v zadnjih 6-ih mesecih, cena. Naju-
godnejša je bila ponudba, ki je po navede-
nih merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica
d.d., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 18,300.188
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 19,737.138 SIT, 18,300.188 SIT (z
vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 01/002 Ob-54758
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževal-
na in zaščitna dela na spomeniku Repu-
blike Slovenije Dornava – Dvorec Dor-
nava.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izkušnje ponudnika oziroma
podizvajalcev pri gradnji podobnih objek-
tov, reference podizvajalcev, oprema ponu-
dnika za izvajanje del, vodstvo projekta, or-
ganizacija dela, protokol kontrole dela, ter-
minski plani, fazni roki, končni rok – najkraj-
ši rok, primernost, evidentirana blokada žiro
računa v zadnjih 6-ih mesecih, cena. Naju-
godnejša je bila ponudba, ki je po navede-
nih merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Granit d.d., Titova c. 87,
2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost: 58,907.491,36
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 65,412.759 SIT, 58,907.491,36 SIT
(z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 01/002 Ob-54759
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževal-
na in zaščitna dela na spomeniku Repu-
blike Slovenije Grad – Grad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izkušnje ponudnika oziroma
podizvajalcev pri gradnji podobnih objek-
tov, reference podizvajalcev, oprema ponu-
dnika za izvajanje del, vodstvo projekta, or-
ganizacija dela, protokol kontrole dela, ter-
minski plani, fazni roki, končni rok – najkraj-
ši rok, primernost, evidentirana blokada žiro
računa v zadnjih 6-ih mesecih, cena. Naju-
godnejša je bila ponudba, ki je po navede-
nih merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Ba-
kovska ul. 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 58,298.454,60
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 62,074.307 SIT, 58,298.454,60 SIT
(z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 01/002 Ob-54760
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževal-
na in zaščitna dela na spomeniku Repu-

blike Slovenije Kostanjevica na Krki –
Samostan.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izkušnje ponudnika oziroma
podizvajalcev pri gradnji podobnih objek-
tov, reference podizvajalcev, oprema ponu-
dnika za izvajanje del, vodstvo projekta, or-
ganizacija dela, protokol kontrole dela, ter-
minski plani, fazni roki, končni rok – najkraj-
ši rok, primernost, evidentirana blokada žiro
računa v zadnjih 6-ih mesecih, cena. Naju-
godnejša je bila ponudba, ki je po navede-
nih merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SL – inženiring Boršt
d.o.o., Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki.

7. Pogodbena vrednost: 64,310.438,15
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 85,288.909 SIT, 42,472.604,40 SIT
(z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 01/002 Ob-54761
1. Naročnik: Republika Slovenija Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino.

2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-67; faks
01/425-54-71.

3. Datum izbire: 16. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: investicijsko vzdrževal-
na in zaščitna dela na spomeniku Repu-
blike Slovenije Negova – Grad.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izkušnje ponudnika oziroma
podizvajalcev pri gradnji podobnih objek-
tov, reference podizvajalcev, oprema ponu-
dnika za izvajanje del, vodstvo projekta, or-
ganizacija dela, protokol kontrole dela, ter-
minski plani, fazni roki, končni rok – najkraj-
ši rok, primernost, evidentirana blokada žiro
računa v zadnjih 6-ih mesecih, cena. Naju-
godnejša je bila ponudba, ki je po navede-
nih merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Podjetje za gozdne grad-
nje in hortikulturo d.o.o. Maribor, Kosarjeva
4, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 9,925.536,20
SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 18,861.188,20 SIT, 9,925.536,20 SIT
(z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-

nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 6. 9. 2001.

Uprava RS za kulturno dediščino

Št. 14/19-01 Ob-54816
1. Naročnik: Rižanski vodovod Koper

d.o.o. - s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja št.

16, 6000 Koper, faks: 05/668-61-20.
3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda in
kabelske kanalizacije v območju počit-
niškega doma Telekom v Strunjanu.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izpolnjevanje razpisnih po-
gojev in najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Koper
d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 80,290.365,04
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 17,645.417,10 SIT.

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

be: 106,873.409,43 SIT in 80,290.365,04
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: 7. 9. 2001.

Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l.

Ob-54837
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360

Vrhnika, tel. 01/75-05-121, 01/75-53-103,
komunalne.obcina@vrhnika.si.

3. Datum izbire: 27. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Za-
plana – Prezid.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena (70%), re-
ference (10%), garancija (10%), plačilni po-
goji (10%). Izbrani ponudnik je bil izbran na
podlagi največjega števila zbranih točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slo-
venska 56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 51,760.655,37
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 79,523.786 SIT, 51,760.655,37 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: 31. 8. 2001.
Občina Vrhnika
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Št. 04/01 Ob-54877
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve.
2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija čistilne
naprave v Domu Nine Pokorn, Grmovje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, garancijski
roki in rok izvedbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Genera, d.o.o., Podmil-
ščakova 18, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 19,290.382,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 21,349.272,31 SIT; 19,290.382,72
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: 7. 9. 2001.

RS, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-54880
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve in Mestna obči-
na Maribor.

2. Naslov naročnika: Kotnikova 5, Ljub-
ljana, in Ul. heroja Staneta 2, Maribor.

3. Datum izbire: 9. 4. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: GOI dela ter zunanja
ureditev pri izgradnji Doma starejših
oseb v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Stavbar-IGM, d.d., Miklav-
ška 82, Spodnje Hoče, Hoče.

7. Pogodbena vrednost: 1,189.206.288
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 9.
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: 7. 9. 2001.
RS, Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Št. 236 Ob-54883
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,

1234 Mengeš.
3. Datum izbire: 25. 7. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: Dom počitka Mengeš,
Glavni trg 13, 1234 Mengeš.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 80%, rok
dokončanja del 10%, garancija 5%, refe-
rence 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Bežigrad
d.d., Podmilščakova 24, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 60,608.957,59
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 70,956.413,50 SIT; 56,564.143,40
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Dom počitka Mengeš

Ob-54890
1. Naročnik: Slovenska akademija zna-

nosti in umetnosti, Ljubljana, Novi trg 3.
2. Naslov naročnika: po pooblastilu ZIL

Inženiring d.d., Ljubljana , Kersnikova 10,
faks 01/430-45-80.

3. Datum izbire: 30. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

in kraj izvedbe: izvedba gradbeno obrtni-
ških in inštalacijskih del za sanacijo in
adaptacijo zgradbe Novi trg 2 v Ljublja-
ni, IV. faza, Ljubljana, Novi trg 2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sprejemljivost variantnih po-
nudb.

Naročnik je v razpisu in razpisni doku-
mentaciji objavil sledeča merila za ocenitev
ponudb:

– cena 800 točk,
– usposobljenost izvajalca 50 točk,
– reference 100 točk,
– garancijski rok 50 točk,

skupaj 1000 točk.
Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik,

ki je po objavljenih merilih dosegel najvišje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SCT Stanovanjski inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Štihova 26.

7. Pogodbena vrednost: z upošteva-
njem 19% DDV znaša 106,084.115 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 20% od ponudbene
cene.

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

be: 107,648.944 SIT, 97,414.614,76 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: ni.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Ob-49594.

14. Datum, odposlane zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

ZIL Inženiring d.d.

Št. 405-07-3/01 Ob-54921
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 23,

5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks
05/39-81-223, e-pošta obcina.kanal@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena dela za rekon-
strukcijo odseka ceste LC 5713 Kanal–
Avče–Kal nad Kanalom, na dolžini
850 m, od km 4+950 do km 5+800.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najugodnejše ocenjena po-
nudba po razpisnih pogojih.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Primorje d.d. Ajdovščina,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost:
20,865.460,48 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 22,082.044,90 SIT,
20,865.460,48 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: 7. 9. 2001.

Občina Kanal ob Soči

Št. 35201-22/98-1/1 Ob-54923
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
3. Datum izbire: 6. 8. 2000.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja povezovalne-
ga kanala Laze–Šmartno v Tuhinju.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena – najnižja
cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Kam-
nik d.d., Cankarjeva 11, 1241 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 39,403.478
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 57,387.759 SIT, 39,403.478 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: 7. 9. 2001.
Občina Kamnik

Št. 35201-22/98-1/1 Ob-54924
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
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3. Datum izbire: 30. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije -
Volčji Potok.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, izpolnje-
vanje pogojev.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Žurbi team d.o.o. Bakov-
nik 5a, 1241 Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 34,975.421
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 46,272.524 SIT, 28,196.171,58
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: 7. 9. 2001.

Občina Kamnik

Ob-54925
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport in Uni-
verza v Mariboru.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, telefaks 01/224-11-76, tel.
01/224-12-69 (Služba za investicije in pre-
moženjsko pravne zadeve, Trg).

3. Datum izbire: 26. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška,
strojno in elektro instalacijska dela ter
zunanja ureditev pri adaptaciji, nadzida-
vi in dozidavi objekta Visoke zdravstve-
ne šole Univerze v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Granit d.d., Titova 87,
2310 Slovenska Bistrica.

7. Pogodbena vrednost:
459,815.835,78 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 548,601.552,15 SIT in
459,815.835,78 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 29. 8. 2001.

RS, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

Št. 501/01 Ob-54927
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,

1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000, e-ma-
il: ksp.hrastnik@siol.net, tel. 56-42-310.

3. Datum izbire: 17. 7. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: glavni sanitarni kanalski
kolektor “S” v Hrastniku od RJ 1 do CČN.
Leto 2001: S - 2 in del S 3, od J66 do
J47, Občina Hrastnik.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: GD, Podjetje za gradbe-
no dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9, Hra-
stnik.

7. Pogodbena vrednost: 33,254.424,30
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 45,352.369,96 SIT, 33,254.424,30
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 3. 9. 2001.

KSP Hrastnik, d.d.

Št. 35205-4/99 Ob-54928
1. Naročnik: Občina Pesnica.
2. Naslov naročnika: Pesnica pri Mari-

boru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
02/65-43-309, faks 02/65-30-791.

3. Datum izbire: 20. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: razširitev vodovodnega
omrežja Jakobski Dol še za nižinska na-
selja Hlapje, Mali Dol in Zg. Jakobski
Dol.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: v primeru, da naročnik ni
izbral izvajalca, se navede razlog za zaklju-
ček postopka brez dodelitve naročila: po-
nudbena cena, reference ponudnika ter fi-
nančna usposobljenost ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Bovir d.o.o., Plač 16,
2201 Zg. Kungota.

7. Pogodbena vrednost: 36,864.806,15
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 21,450.457,89 SIT.

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

be: vrednost najvišje ponudbe
36,880.234,73 SIT, vrednost najnižje po-
nudbe 36,864.806,15 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: 49919.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2001.

Občina Pesnica

Št. 21/2001 Ob-54929
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Študentski domo-

vi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, telefaks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.

3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: ureditev parkirišča s pro-
metno in komunalno ureditvijo v štu-
dentskem naselju v Rožni dolini v Ljub-
ljani.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
ponudnika, reference odgovornega vodje
del, garancijska doba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljublja-
na, d.d., Stolpniška 10, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 16,972.425,58
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 21,432.257 SIT, 16,292.516 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. 9. 2001.
Študentski domovi v Ljubljani

Št. 18/2001 Ob-54930
1. Naročnik: Študentski domovi v Ljub-

ljani.
2. Naslov naročnika: Študentski domo-

vi v Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000
Ljubljana, telefaks 01/242-10-10, tel.
01/242-10-05.

3. Datum izbire: 24. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: zamenjava oken, vrat in
senčil na objektu Študentski dom, Ilir-
ska 2, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, reference
ponudnika, reference odgovornega vodje
del, garancijska doba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Lesnina inženiring, d.d.
Parmova 53, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 36,444.059,46
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 36,692.487,37 SIT, 36,444.059,46
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. 9. 2001.

Študentski domovi v Ljubljani

Št. 352-13-16/01-0800 Ob-55036
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Komunalna direkcija, Od-
sek za gospodarske javne službe.

2. Naslov naročnika: Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 02/22-01-418.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
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4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja 696 m kanali-
zacije v Erjavčevi ulici v Mariboru.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: reference, kakovost in ce-
na, najnižja cena pri ustrezni kakovosti.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 38,040.212,83
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 48,791.779,87 SIT in
38,040.212,83 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 58 z dne 13. 7. 2001, Ob-52129.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 3 Ob-54727
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenj-

skem.
2. Naslov naročnika: Ul. Franca Barleta

23, 4207 Cerklje.
3. Datum izbire: 10. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

ocene in presoje potrebnih investicij v
turizem, storitve in dopolnilne dejavno-
sti.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edini ponudnik 1. točka 20.
člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Hosting, podjetje za turi-
stično svetovanje, gostinstvo in turizem
d.o.o., Miklošičeva 5, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 14,976.683
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 14,976.683 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: 1. točka 20. člena ZJN-1, postopek
s pogajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 5. 9. 2001.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 020-59/01 Ob-54739
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-73-35, faks
01/478-74-15, e-pošta: milena.jane-
zic@gov.si.

3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sofinancira-

nje izobraževalnih, ozaveščevalnih in in-
formativno-komunikacijskih dejavnosti v
letu 2001 (sklop A in sklop B).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklop A: informacijsko-ko-
munikacijski oziroma izobraževalni domet
projekta, reference izvajalca projekta, finan-
čna učinkovitost projekta, stopnja dosega-
nja predlaganih ciljnih javnosti, inovativnost;
sklop B (periodične publikacije): prispevek
k širjenju zavesti o varstvu okolja, ohranja-
nju narave ter trajnostni rabi prostora, pri-
spevek k razvoju izobraževanja nasploh ter
prispevek k strokovnemu izobraževanju na
področju varstva okolja, ohranjanja narave
ter trajnostni rabi prostora, strokovna uspo-
sobljenost članov uredništva (reference),
deficitarnost obveščanja o posameznih stro-
kovnih vprašanjih (čim večja je deficitarnost,
tem večje je lahko število doseženih točk),
prispevek k pretoku ali izmenjavi znanstve-
no-strokovnih informacij, predvidena nakla-
da (čim večja je naklada, tem večje je lahko
število doseženih točk), estetski videz jav-
nega glasila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop A: Društvo Jarina
Bohinj, Srednja vas 79, 4267 Srednja vas,
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Go-
sposka 13, 1000 Ljubljana, Turistično
društvo Notranjska, Cesta 4. maja 51, 1380
Cerknica, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kmetijstvo, Vrbanska 30, 2000 Maribor, Ci-
pra Slovenija, Zavod za varstvo Alp, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, ICRO-Inštitut za ce-
lostni razvoj in okolje, Savska 5, 1230 Dom-
žale, Erico Velenje, Inštitut za ekološke razi-
skave, Koroška 58, 3320 Velenje, Društvo
Piškotek Knežak, Knežak 187, 6253 Kne-
žak, Zveza združenj ekoloških kmetov Slo-
venije, Metelkova ul. 6, 1000 Ljubljana, Fa-
kulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000
Ljubljana, Društvo jedrskih strokovnjakov
Slovenije, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Ljub-
ljanska kolesarska mreža, C. v Rožno doli-
no 18e, 1000 Ljubljana, Prirodoslovni mu-
zej Slovenije, Prešernova 20, p.p. 290,
1000 Ljubljana, Forum Piranense d.o.o.,
Podbrežna 12, p.p. 625, 6000 Koper,
Gradbeni inštitut ZRMK d.d., Dimičeva 12,
1000 Ljubljana, Gradbeni inštitut ZRMK
d.d., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Priro-
doslovno društvo Slovenije, Novi trg 2, p.p.
1573, 1001 Ljubljana, Umanotera, Sloven-
ska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova,
Resljeva 20, 1000 Ljubljana, Mariborska
kolesarska mreža, Vrablova 8, 2000 Mari-
bor, ZTI-Zavod za tehnično izobraževanje,
Langusova 10, 1000 Ljubljana. sklop B:
Biteks d.o.o., Kajuhova 6, 1000 Ljubljana,
DOPPS, Langusova 10, 1000 Ljubljana, Vi-
tra, Center za uravnotežen razvoj, Cesta
4. maja 51, 1380 Cerknica, Prirodoslovno
društvo Slovenije, Novi trg 2, p.p. 1573,
1001 Ljubljana, Planinska zveza Slovenije,

Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
ustanova, Resljeva 20, 1000 Ljubljana, Zve-
za gozdarskih društev Slovenije, Večna pot
2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: skupni znesek
pogodbenih vrednosti za sklop A je
8,570.000 SIT; skupni znesek pogodbenih
vrednosti za sklop B je 4,440.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop A: 81,
sklop B: 17.

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: 4. 9. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-54740
1. Naročnik: Dom starejših občanov Čr-

nomelj.
2. Naslov naročnika: Ul. 21. oktobra

19c, 8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 11. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

storitev čiščenja, pranja in likanja.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Intel servis d.o.o., Zu-
pančičevo sprehajališče 1, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 37,518.014
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 43,650.000 SIT, 37,518.014 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: 5. 9. 2001.
Dom starejših občanov Črnomelj

Št. 020-51/01 Ob-54748
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 48,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-73-29, faks
01/478-74-15, e-pošta: dragica.brata-
nic@gov.si.

3. Datum izbire: 23. julij 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sofinancira-

nje dejavnosti okoljskih nevladnih orga-
nizacij (sklop A in sklopB).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: sklop A (sofinanciranje pro-
jektov, ki izhajajo iz zapisanih nalog Progra-
ma sodelovanja med MOP in NVO-Partner-
stvo za okolje): reference izvajalca projekta,
finančna učinkovitost (izvedljivost) projekta,
usklajenost vsebine in ciljev projekta s pred-
metom razpisa, spodbujanje dialoga in so-
delovanja med različnimi partnerji varstva
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okolja; sklop B (sofinanciranje programov
dela okoljskih nevladnih organizacij): refe-
rence nevladne organizacije, program dela
za tekoče leto in okvirni program za za na-
slednje leto, finančna učinkovitost (izvedlji-
vost) programa, poročilo o delu organizaci-
je na področju varstva okolja in narave za
preteklo leto, spodbujanje dialoga in sode-
lovanja med različnimi partnerji varstva oko-
lja in narave, pridobljena sredstva na med-
narodnih javnih razpisih (zlasti v okviru
Evropske unije), sodelovanje z drugimi so-
rodnimi organizacijami (domačimi/tujimi),
organizacija pridobiva del sredstev za svoje
delovanje tudi s članarino.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: sklop A: Ljubljanska kole-
sarska mreža, C. v Rožno dolino 18e, 1000
Ljubljana, ICRO – Inštitut za celostni razvoj
in okolje Domžale, Savska 5, 1230 Domža-
le, Inštitut za ekologijo, Štihova 5, 1000
Ljubljana, Ekološko društvo Ruševec, Ul.
Ruške čete 3, 2342 Ruše, Umanotera, Slo-
venska fundacija za trajnostni razvoj, Res-
ljeva 20, 1000 Ljubljana, Prirodoslovno
društvo Slovenije, Novi trg 2, 1000 Ljublja-
na; sklop B: Društvo za okoljevarstveno
vzgojo Evrope v Sloveniji, Cesta solinarjev
4, 6320 Portorož, Društvo za proučevanje
ptic in varstvo narave, Ptujska c. 91, 2327
Rače, VITRA; Center za uravnotežen razvoj,
Cesta 4. maja 51, 1380 Cerknica, Zveza
društev za varstvo okolja, Celovška 43,
1000 Ljubljana, Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic, p.p. 2722, 1000 Ljublja-
na, Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6,
1000 Ljubljana, Pravno-informacijski cen-
ter – PIC, Metelkova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenski E-forum, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana, Ekološko-kulturno društvo Živo-
zeleni, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, Zdru-
ženje Slovensko ekološko gibanje, Prečna
2, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: skupni znesek
pogodbenih vrednosti za sklop A je
3,800.000 SIT; skupni znesek pogodbenih
vrednosti za sklop B je 9,900.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: sklop A: 19,
sklop B: 26.

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: 6. 9. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 178.1 Ob-54752
1. Naročnik: Elektro Primorska, d.d.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 22,

5000 Nova Gorica, tel. 05/339-66-00 in
faks 05/302-32-12.

3. Datum izbire: 9. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

protikorozijske zaščite na območju Elek-
tro Primorske.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbene cena, rok plači-
la, rok dokončanja del in garancija. Ponu-

dnik je pri vrednotenju ponudb zbral največ
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Sommy, d.o.o., Nove
loke 46, 3330 Mozirje.

7. Pogodbena vrednost: 10,777.200
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 12,130.765 SIT, 10,777.200 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu RS, če je bil objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu RS: /

14. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 6. 9. 2001.

Elektro Primorska, d.d.,
Nova Gorica

Št. 640-297/2001 Ob-54794
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/741-53-27.
3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šol-

skih otrok v Občini Ormož za leto
2001/2002.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: edini ponudnik 1. točka pr-
vega odstavka 20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Certus, Avtobusni promet
Maribor, d.d., Linhartova 22, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 246.914 SIT
na dan.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 246.914 SIT na dan.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: 1. točka prvega odstavka 20. člena
ZJN-1 postopek s pogajanji brez predho-
dne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 4. 9. 2001.

Občina Ormož

Št. 2.0.1.-2216/01 Ob-54795
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1506 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava

žičnih vodov s samonosilnim kablom na
odseku proga Čušperk–Dobrepolje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena – 70 točk (maks.),
– kabelske dolžine – 5 točk (maks.),
– krajši rok izvedbe – 20 točk (maks.).
Izbran ponudnik z doseženim največjim

številom točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Elcond Ingeniring, d.o.o.,
Celovška 150, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,381.458,85
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nič.

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

be: 15,327.787,86 SIT, 10,381.458,85 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 4. 9. 2001.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-54822
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad

25, 1000 Ljubljana, faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 12. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev:
A) servisiranje in vzdrževanje kuhinj-

ske opreme znamke Kovinastroj,
B) servisiranje in vzdrževanje kuhinj-

ske opreme znamke Hobart,
C) servisiranje in vzdrževanje kuhinj-

ske opreme znamke Winterhalter,
D) servisiranje in vzdrževanje kuhinj-

ske opreme znamke Aleksanderwerk in
Kreft,

E) servisiranje in vzdrževanje kuhinj-
ske opreme znamke Foster,

F) servisiranje in vzdrževanje ostale
kuhinjske opreme.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena delovne ure – 60 točk (ponudnik
z najnižjo ceno delovne ure prejme 60 točk,
ostali pa sorazmerno manjše št. točk),

– garancija na izvršeno delo – 20 točk
(ponudnik z najdaljšo garancijo prejme 20
točk, ostali pa sorazmerno manjše št. točk),

– cena režijske ure – 10 točk (ponudnik
z najnižjo ceno režijske ure prejme 10 točk,
ostali pa sorazmerno manjše št. točk),

– potnina (cena ure na poti) – 10 točk
(ponudnik z najnižjo potnino prejme 10 točk,
ostali pa sorazmerno manjše št. točk).

Na skupine B, E in F so prispele samo
nepravilne ponudbe, zato naročilo za te sku-
pine ni oddano. Postopek oddaje naročila
za te skupine se bo nadaljeval po postopku
s pogajanji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Wudler & Brus d.n.o., Kamniška graba
60, 2351 Kamnica – servisiranje in vzdrže-
vanje kuhinjske opreme znamke Kovinastroj,
Winterhalter in ostale kuhinjske opreme,

– Metalka Zastopstva Senkanar d.o.o.,
Partizanska 15, 2000 Maribor – servisira-
nje in vzdrževanje kuhinjske opreme znam-
ke Aleksanderwerk in Kreft.

7. Pogodbena vrednost:
– vzdrževanje in servisiranje kuhinjske

opreme Kovinastroj: 4,400.000 SIT,
– vzdrževanje in servisiranje kuhinjske

opreme Winterhalter: 2,000.000 SIT,
– vzdrževanje in servisiranje ostale ku-

hinjske opreme 2,230.000 SIT,
– vzdrževanje in servisiranje kuhinjske

opreme Aleksanderwerk in Kreft:
1,500.000 SIT letno.



Stran 5394 / Št. 72 / 14. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: cena delovne ure 3.451 SIT, cena
režijske ure 0 SIT, potnina 821 SIT; cena
delovne ure 2.380 SIT, cena režijske ure
833 SIT, potnina 1.190 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Ministrstvo za obrambo

Št. 13001/00034/2001 Ob-54856
1. Naročnik: Občina Hoče - Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska cesta

15, 2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30.

3. Datum izbire: 7. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba

krovsko kleparskih del na kulturnem do-
mu v Spodnjih Hočah.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference in rok iz-
vedbe.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: MBS, d.o.o. proizvodno,
trgovinsko in storiteno podjetje, Wilsonova
ulica 20, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 10,616.823
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 10,928.594,67 SIT, 10,616.823
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: 7. 9. 2001.

Občina Hoče - Slivnica

Št. 34001-2/01-1/1 Ob-54857
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 24,

1240 Kamnik.
3. Datum izbire: 27. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi šo-

loobveznih otrok za potrebe javnih za-
vodov v občini Kamnik za šolska leta
2001/2002, 2002/2003 in
2003/2004.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– Avtoprevozništvo Baloh Marija s.p.,
Zgornji Tuhinj 15a, 1219 Laze v Tuhinju,

– Avtoprevozništvo Hribar Pavel s.p.,
Spodnje Palovče 4, 1241 Kamnik,

– Prevozništvo Pestotnik Miran s.p.,
Pšajnovica 6, 1219 Laze v Tuhinju,

– Prevoz oseb Žučko Antun s.p., Simo-
na Jenka 11, 1230 Domžale,

– KAM-BUS d.d., Maistrova 18, 1241
Kamnik.

7. Pogodbena vrednost: 48,183.592
SIT (skupaj).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 270 SIT/km, 212 SIT/km.
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: 7. 9. 2001.
Občina Kamnik

Št. 401-03/01-001 Ob-54858
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo,

Uprava RS za kulturno dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,

1000 Ljubljana, tel. 01/251-32-87, faks
01/251-31-20.

3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prenova in-

formacijske podpore za vodenje zbirne-
ga registra kulturne dediščine na repu-
bliški in regionalni ravni.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: javno naročilo je bilo odda-
no po postopku s pogajanji brez predhodne
objave na podlagi 2. točke 1. odstavka 20.
člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: INFO rešitve d.o.o., Uli-
ca bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 11,733.400
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 11,733.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 6. 9. 2001.
Ministrstvo za kulturo

Uprava RS za kulturno
dediščino

Št. 354-11-2/00 Ob-54892
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 1., 21. 2., 18. 4.,

13. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevzem, za-

časno skladiščenje in izvoz na termično
odstranitev živalskih maščob od KO-TO,
d.d., Ljubljana;

– prevzem, začasno skladiščenje in
izvoz na termično odstranitev živalskih
maščob od Perutnine Ptuj, d.d., Ptuj;

– prevzem, začasno skladiščenje in
izvoz na termično odstranitev živalskih

maščob od Pivke perutninarstvo, d.d.,
Pivka;

– izvedba storitve skladiščenja (na-
jem skladišča, prevzem in odprema) ko-
stno mesne moke;

– izvedba storitve skladiščenja ko-
stno mesne moke (2).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila, na podlagi katerih je
bil izbran najugodnejši ponudnik so bila: 1.
najnižja ponudbena cena za opravo celotne
storitve, 2. kapacitete skladišča. Izbrani po-
nudnik je po zgoraj navedenih merilih zbral
najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Eko-les, d.o.o., Rogozni-
ška 14, 2250 Ptuj, TVI Majšperk, d.o.o.,
Breg 8, 2322 Majšperk, Aerodrom Mari-
bor, d.o.o., v stečaju, 2312 Orehova vas,
Letališka cesta 10.

7. Pogodbena vrednost: ocenjena po-
godbena vrednost znaša za vse pogodbe
104,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3/3/3/4/3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ponudniki so v ponudbeni dokumen-
taciji podali ponudbeno ceno za najem va-
gonske cisterne: najugodnejši ponudnik
3.257,10 SIT/dan (brez DDV), stroški pre-
vzema, prevoza 32,57 SIT/kg, najmanj ugo-
den ponudnik 4.913,55 SIT/dan (brez
DDV) in 48,04 SIT/kg; za najem skladišča
914 SIT/m2; stroški prevzema blaga
284 SIT/tono; stroški odpreme blaga
284 SIT/tono.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo oddano po postopku
s pogajanji brez predhodne objave skladno
s 3. točko  prvega odstavka 20. člena
ZJN-1.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 110-1/01 Ob-54906
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

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

4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 17. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prenos lege

gradbene parcele z deviacijami in regu-
lacijami in izdelava parcelacijskih načr-
tov za avtocestni odsek Bič–Korenitka.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
so bila poleg ponudbene cene tudi kadrov-
ska sestava ponudnika, rok izvedbe del in
reference. Ponudba uspešnega ponudnika
je bila izbrana ob upoštevanju navedenih
meril.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Geodetske meritve To-
maž Skubic, Adamičeva 2, 1290 Grosuplje
in Geodeti d.o.o., Ul. Ane Galetove, 1290
Grosuplje.

7. Pogodbena vrednost: 9,412.900
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 12,727.050 SIT, 9,412.900 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: javni raz-
pis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
27 z dne 13. 4. 2001, Ob-46757.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 7. 9. 2001.

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

Št. 1/2001 Ob-54913
1. Naročnik: Srednja elektro-računalni-

ška šola Maribor.
2. Naslov naročnika: Srednja elektro-ra-

čunalniška šola Maribor, Smetanova ul. 6,
2000 Maribor, tel. 234-19-23, faks
234-19-18.

3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: storitve či-

ščenja šolskih prostorov v izmeri
7101 m2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ugodna končna cena – do
35 točk, spreminjanje cene – do 10 točk,
plačilni pogoji – do 5 točk. Izbran je ponu-
dnik, ki je dosegel skupno največ točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Čistilni servis CSM Mari-
bor, d.o.o., Puhova 15, Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 11,882.813,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 14,460.476,40 SIT,
11,882.813,40 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Srednja elektro-računalniška šola
Maribor

Št. 160/2001 Ob-54932
1. Naročnik: Javni zavod RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana, faks 01/475-21-86.
3. Datum izbire: 17. 5. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: elektroin-

stalacijska dela za obdobje 24 mese-
cev.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomska cena 70%, pla-
čilni pogoji 6%, poznavanje specif. instalacij
na podob. objektih 6%, prilagajanje potre-
bam naročnika 6%, odzivni čas za nujna
dela 6%, garancija 6%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ELPO d.o.o., Vevška 2,
1260 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: okvirna pogod-
bena vrednost 24,000.000 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 1,037.766 SIT, 665.700 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 10. 9. 2001.
JZ RTV Slovenija

Št. 1334/01 Ob-54953
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 3. 8. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Nafta Lendava, Rudarska
1, 6220 Lendava.

6. Vrsta in obseg storitev: skladišče-
nje 9.000 m3 kurilnega olja – ekstra lah-
ko.

7. Pogodbena vrednost: 32,076.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji po 20. členu ZJN-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 v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001, št.
objave 211/01.

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

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Ljubljana

Št. 1334/01 Ob-54954
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-37-87,
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Nafta Lendava d.o.o., Ru-
darska 1, 6220 Lendava.

6. Vrsta in obseg storitev: skladišče-
nje 14.500 m3 NMB 95.

7. Pogodbena vrednost: 62,466.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji po 20. členu ZJN-1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001,
številka objave 211/01.

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

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Ljubljana

Št. 1334/01 Ob-54955
1. Naročnik: Zavod za obvezne rezerve

nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-87,
01/534-66-75, e-mail: m.podkriz-
nik@zord.org.

3. Datum izbire: 3. 8. 2001.
4. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Nafta Lendava, Rudarska
1, 6220 Lendava.

6. Vrsta in obseg storitev: skladišče-
nje 17.500 m3 kurilnega olja – ekstra
lahko.

7. Pogodbena vrednost: 75,390.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: postopek s
pogajanji po 20. členu ZJN-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 v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
Uradni list RS, št. 11 z dne 16. 2. 2001,
številka objave 211/01.

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

Zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Ljubljana

Št. 35304/001/2001 Ob-54961
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Za-

vod za planiranje in izgradnjo.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-

lje, Zavod za planiranje in izgradnjo, Trg
celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel.
03/42-65-600, faks 03/42-65-632.

3. Datum izbire: 27. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje imi-

sijskega monitoringa onesnaženosti zra-
ka s SO2, NOx, inhalabilnimi delci in CO
na obstoječi avtomatski merilni postaji
in izvajanje meritev prašnih usedlin ter
kadmija, svinca,cinka in titana na petih
lokacijah v Mestni občini Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Zavod za zdravstveno var-
stvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 15,413.939
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 15,413.939 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: 5. 9. 2001.
Mestna občina Celje

Podelitev koncesij

Št. 39003-1/2001 Ob-54938
1. Razpisovalec: Občina Piran.
2. Naslov razpisovalca: Tartinijev trg 2,

Piran, 6320 Piran, e-mail: obcina.piran@pi-
ran.gov.si

3. Koncesija vsebuje manjša gradbena
dela (točka A) in storitve (točka B).

3.A. (a) Opis in obseg gradnje:
A. Postavitev in vzdrževanje objektov

in naprav za plaketiranje, reklamiranje
in druge oblike javnega oglaševanja na
javnih površinah v Občini Piran.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudbo je mogoče dati le za
vse sklope skupaj.

3.B. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
zakona o javnih naročilih:

B. Upravljanje javnih objektov iz toč-
ke A in izvajanje drugih storitev v dejav-
nosti plaketiranja, reklamiranja in dru-
gih oblik javnega oglaševanja na javnih
površinah in javnih objektih iz točke A.

Za izvajanje storitve pod B je potrebno
upoštevati izrecno navedene pogoje razpi-
sne dokumentacije iz navodil kandidatu.

Sklic: storitve iz priloge 1A, št. kategori-
je 1 in 13. ZJN-1.

4. Kraj izvedbe: območje Občine Piran.
5. Sprejemljivost variantnih kandidatur:

le poleg osnovne kandidature po razpisu.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: koncesija se od-
daja za dobo 5 let.

Gradbena dela morajo biti zaključena:
– do marca 2002 za območje Krajevno

skupnost Lucija in Portorož, ter
– do zaključka leta 2002 na celotnem

območju občine Piran.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Obcina Piran,
Tartinijev trg 2, Piran, 6320 Piran, Ukmar
Jana, e-mail: obcina.piran@piran.gov.si

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 6 dni pred po-

tekom roka za oddajo kandidature, med ura-
dnimi urami Občine Piran.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na račun:
51410-630-900-30, sklic
39003-1-7130002 pri APP Portorož.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti kandidaturo: do 5. 11.
2001, do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti kandidaturo: Občina Piran, Tartinijev trg
2, Piran, 6320 Piran.

9. Datum, čas in kraj odpiranja kandi-
dature: 5. 11. 2001, ob 12. uri, Obcina
Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost kandidature v zne-
sku 1,000.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: roki
plačila so v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna.

12. Pravna oblika povezave skupine
kandidatov v okviru ene kandidature, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša (za-
kon o javnih naročilih, 47. člen): morebit-
na skupina kandidatov mora predložiti spo-
razum o skupnem nastopanju in opredeliti
skupnega pooblaščenca.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kan-
didat za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu zakona o
javnih naročilih: dodatni pogoji so: referen-
ce, program izvajanja dejavnosti s finančnim
ovrednotenjem, da bo kandidat razpolagal z
ustreznim poslovnim prostorom.

14. Datum, do katerega mora veljati
kandidatura in predvideni datum odloči-
tve o izbiri koncesionarja: kandidatura iz-
branega koncesionarja more veljati do skle-
nitve koncesijske pogodbe, kandidature
ostalih kandidatov pa do pravnomočnosti
odločitve o izbiri, najmanj pa do 15. 2.
2002. Predvideni datum izbire je 5. 12.
2001.

15. Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Merila za ocenitev kandidatur:
1. tip, kakovost in oblika reklamnih ob-

jektov 35%,
2. cenik storitev koncesionarja ter način

izračuna cen 20%,
3. cena reklamnih objektov pod točko

A.4.a predmeta razpisa v navodilih kandida-
tu 15%,

4. višina nadomestila za podelitev kon-
cesije 10%,

5. čas končanja del 10%,
6. potrjene reference 10%.
17. Morebitne druge informacije o raz-

pisu: možen je ogled Elaborata za določitev
lokacije za stalna in začasna plakatna me-
sta, postavitev reklamnih objektov in infor-
macijskih tabel v Občini Piran s katastrom
(6 fasciklov).

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni.

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

Občina Piran

Št. 35205-2/01 Ob-55034
Na podlagi Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
Odloka – koncesijskega akta za podelitev
koncesije za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja in čistilnih naprav in izvajanje go-
spodarske javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalnih, odpadnih in padavinskih vo-
da v Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/01)
Občina Bled objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo
kanalizacijskega omrežja in čistilnih
naprav in za izvajanje gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja

komunalnih, odpadnih in padavinskih
voda v Občini Bled

1. Naročnik (koncedent): Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel. 04/
575-01-00, faks 04/574-12-43, E-mail:
obcina@bled.si, kontaktna oseba: Romana
Starič, dig.

2. Predmet naročila:
Koncesija za izgradnjo kanalizacijskega

omrežja in čistilnih naprav na območju Ob-
čine Bled ter izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih, od-
padnih in padavinskih voda na območju Ob-
čine Bled, na podlagi veljavne slovenske
zakonodaje s področja odvajanja odpadnih
voda ter ob upoštevanju normativov Evrop-
ske skupnosti.

3. Obseg razpisanih del:
3 (a) Ponudba koncesionarja mora vse-

bovati celovit projekt izgradnje kanalizacij-
skega sistema po naseljih v občini, oceno
vrednosti sistema, planiran čas izgradnje si-
stema z vsebinsko in terminsko navedbo
vključevanja posameznih delov občine v si-
stem (faznost in prioriteto), zaprto finančno
konstrukcijo investicije, za katero potrebna
sredstva v zvezi z izgradnjo zagotavlja kon-
cesionar.

3 (b) Ponudba koncesionarja mora vse-
bovati dolgoročni program izvajanja razpi-
sane gospodarske javne službe, s prikazom
potrebnih sredstev za investicijsko in teko-
če vzdrževanje sistema ter način zagotavlja-
nja kakovostnih storitev za končne upora-
bnike sistema.

Celovita ponudba za koncesijo za obseg
razpisanih del iz točke 3(a), mora glede na
strukturo nepovratnih sredstev, ki jo občina
pričakuje kot delež javnega sofinanciranja
izvedbe sistema, vsebovati cenovno ločene
prikaze spodaj navedenih sklopov, na pod-
lagi česar bodo lahko objekti sistema raz-
deljeni med koncesioniran in javni del siste-
ma:

1. sklop: celotni oziroma združeni ob-
seg iz 2. in 3. sklopa ter predlog ponudnika
za izločitev dela sistema v vrednosti okoli
500 milijonov tolarjev za javno upravljanje.

2. sklop: izgradnja, obratovanje in uprav-
ljanje centralne čistilne naprave Bled
(C.Č.N.), skupaj z dograditvijo primarnega
»M« kanala (povezava do C.Č.N.) ter najnuj-
nejšimi sanacijskimi deli na obstoječih ka-
nalih;

3. sklop: izgradnja novega, sanacija ob-
stoječega, obratovanje in upravljanje s ce-
lotnim kanalizacijskim sistemom Bleda, sku-
paj z lokalnimi malimi ČN;
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4. sklop: informativna ponudba za izgrad-
njo reciklažnega dvorišča in kompostarne
na lokaciji poleg C.Č.N. Bled (neobvezna).

4. Trajanje koncesije:
1. faza –trajanje je do sedem let in obse-

ga:
(a) v roku dveh let od začetka 1. faze:

pridobitev upravnih dovoljenj na podlagi pro-
storsko izvedbene in tehnične dokumenta-
cije (PGD/PZI),

(b) v roku sedem let od začetka 1. faze:
izgradnja in sanacija celotnega kanalizacij-
skega sistema s čistilnimi napravami (cen-
tralna in ev. lokalne) za naselja Bled, Bode-
šče, Bohinjska Bela, Grabče, Koritno, Krni-
ca, Kupljenik, Mevkuž, Mlino, Obrne, Per-
niki, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Radovna,
Ribno, Selo pri Bledu, Slamniki, Spodnje
Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zasip, Zgor-
nje Gorje, Zgornje Laze, po predlagani prio-
riteti v razpisni dokumentaciji.

2. faza - trajanja je do 25 let od začetka
prve faze, vključno s fazami izgradnje, oz.
traja do poteka koncesijskega razmerja in
obsega:

(c) izvajanje gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih
in padavinskih voda na območju Občine
Bled v skladu s podeljenim sklopom razpi-
sanih del v koncesijo (glej tč. 3. – 1.,2., 3.
sklop).

Po prenehanju koncesijskega razmerja
za dobo, za katero bo sklenjeno, celotno
omrežje, vsi objekti in naprave, neodplačno
preidejo v last in posest koncedenta v sta-
nju, ki omogoča nemoteno in kvalitetno
obratovanje sistema.

Koncesijska pogodba se ob soglasju
obeh partnerjev po njenem izteku lahko po-
daljša.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne
sklene koncesijske pogodbe z nobenim od
ponudnikov, ponudnik pa v tem primeru ni
upravičen do odškodnine.

5. Udeleženci razpisa:
Razpisa za pridobitev koncesije se lahko

udeležijo fizične ali pravne osebe, konzorcij
z določenim nosilcem ali kapitalska družba
(v kateri je udeležen javni kapital), ki izpol-
njujejo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet koncesije. Udeleženec razpisa
je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpolnju-
je z zakonom predpisane pogoje za oprav-
ljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

6. Vsebina ponudbe:
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z

določili tega razpisa in v skladu z določili
razpisne dokumentacije ter mora vsebovati:

6.1. Podatke o ponudniku s predstavitvi-
jo.

6.2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev –
registraciji za opravljanje razpisne dejavno-
sti.

6.3. Dokazilo, da ponudnik ni bil zadnja
tri leta v postopku prisilne poravnave, steča-
ju ali likvidaciji, ter da ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje ali prekršek.

6.4. Potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
taks in drugih dajatev, določenih z zakoni.

6.5. Dokazila, da ima predpisana dovo-
ljenja za opravljanje dejavnosti s področja,
za katero se razpisuje koncesija in da je
tehnično ter kadrovsko usposobljen za ka-

kovostno izvajanje razpisane dejavnosti (pro-
jektiranje, gradnja, izvajanje javne službe), s
čimer ponudnik dokazuje, da izpolnjuje uve-
ljavljene standarde kakovosti na področju
razpisanih dejavnosti.

6.6. Potrdilo ustrezne finančne instituci-
je o celotnem prometu v zadnjih treh po-
slovnih letih.

6.7. Vplačilo varščine ali bančno garan-
cijo za resnost ponudbe, nepreklicno in
vnovčljivo na prvi poziv, v višini 5,000.000
SIT.

6.8. Uspešni ponudnik bo moral v 30
dneh od prejema podpisane pogodbe s
strani koncedenta, predložiti garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% investicijske
vrednosti, sicer bo pogodba nična. Priprav-
ljena je lahko nova pogodba in poslana v
podpis drugemu najugodnejšemu, ustrez-
nemu ponudniku.

6.9. Referenčne liste o že zgrajenih ob-
jektih in napravah kot tudi ostalih področjih
koncesije.

6.10. Projektno rešitev izgradnje kanali-
zacijskega sistema s čistilnimi napravami,
(informativno za reciklažno dvorišče in kom-
postarno) za območje Občine Bled, oceno
vrednosti sistema, planiran čas izgradnje si-
stema z vsebinsko in terminsko navedbo
vključevanja posameznih delov občine v si-
stem (faznost in prioriteta).

6.11. Program izvajanja razpisane go-
spodarske javne službe.

6.12. Zaprto finančno konstrukcijo za
izvedbo celotne investicije in za vzdrževanje
sistema ter za zagotavljanje kvalitetnih stori-
tev za končne uporabnike sistema (razde-
ljeno po fazah gradnje in sklopih z deležem
lastnih sredstev), kot dokazilo sposobnosti
ponudnika za realizacijo ponudbe.

6.13. Končno ceno in strukturo cene
storitev ter projekcijo finančnih obremeni-
tev končnih uporabnikov za priključevanje
na sistem, za ves čas trajanja koncesije, ob
upoštevanju veljavne zakonodaje.

6.14. Rok izgradnje sistema (po fazah,
objektih in posameznih delih faz in v celoti).

6.15. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
koncesije (na primer: garancijska doba za
delovanje sistema po izteku koncesijskega
razmerja, višina koncesijske dajatve, pred-
log dodatnih variantnih rešitev kanalizacij-
skega sistema, informativna ponudba za iz-
gradnjo reciklažnega dvorišča in kompostar-
ne na lokaciji poleg C.Č.N. Bled in ostale
ugodnosti).

6.16. Navedbo pooblaščenih oseb ali
službe ponudnika, ki na zahtevo konceden-
ta oziroma njegovega pooblaščenca daje
tolmačenja v zvezi s ponudbo.

6.17. Izjavo: da se ponudnik strinja z
vsemi razpisnimi pogoji brez pripomb; da
ponudnik izpolnjuje pogoje, določene v
odloku - koncesijskem aktu naročnika (Ur.
l.  RS, št. 41/01); da se ponudnik obveže
projekt razdeliti na zaključene celote - sklo-
pe projekta, ki se jih lahko v primeru prido-
bitve nepovratnih sredstev in brez odško-
dnine izvzame iz koncesije in ostalimi pogoji
v razpisni dokumentaciji.

Opombe k točki 6:
6.a Noben ponudnik ne more sodelovati

v razpisu dvakrat ali sodelovati v ponudbi
drugega ponudnika.

6.b V postopku izbire najugodnejšega
ponudnika bodo obravnavane le celovite po-
nudbe.

6.c Celotna ponudba mora biti jasna in
čitljiva tako, da bo izključila kakršenkoli
dvom v zvezi z besedami in številkami, mora
biti brez popravkov, medvrstičnega teksta
in brisanja.

6.d Ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem jeziku, če je sestavljena v drugem
jeziku, mora biti uradno prevedena in over-
jena.

6.e Vse stroške v zvezi s pripravo po-
nudbe nosijo ponudniki, tudi če ne pride do
sklenitve koncesijskega razmerja.

6.f Ponudbe morajo biti veljavne do pod-
pisa koncesijske pogodbe.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

Merila za izbiro koncesionarja so nasled-
nja: kriterij gospodarnosti, tehnične rešitve,
organizacija, kvaliteta ponudnika, dodatne
ugodnosti ponudnika. Vsa merila so natan-
čneje razdelana v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisna dokumentacija:
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-

mentacijo na naslovu naročnika: Občina
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, z
dnem objave tega razpisa, vsak delovni dan
od 8. do 11. ure, ob predložitvi dokazila o
vplačilu nevračljivega zneska v višini
120.000 SIT na ŽR Občine Bled, št.
51540-630-50251, sklic na št. 71419915.
Vplačila tujih ponudnikov: account with: Go-
renjska banka d.d. Kranj, Slovenija, swift:
goresi2x-27620-117646/3.

Informacije v zvezi z razpisom bodo po-
sredovane po predhodni najavi in v obdobju
14 dni po objavi razpisa. Ponudnikom so na
razpolago obstoječe študije sistema odvaja-
nja in čiščenja, ki si jih lahko po predhodni
najavi ogledajo na naslovu naročnika v prvih
14 dneh po objavi razpisa.

Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le, če
je dvignil razpisno dokumentacijo.

9. Oddaja ponudb:
Pravilno opremljene in označene ponud-

be morajo prispeti v zaprti ovojnici z naved-
bo: “Ne odpiraj –ponudba za koncesijo za
kanalizacijski sistem v občini Bled” v vloži-
šče naročnika Občina Bled, Cesta svobode
13, 4260 Bled, najkasneje do 9. 11. 2001
do 10. ure po lokalnem času, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke. Ponudba, prejeta
po tem roku se ne bo obravnavala.

Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 11.
2001 ob 11. uri po lokalnem času v sejni
dvorani Občine Bled, Cesta Svobode 13,
4260 Bled.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se--
boj pisno pooblastilo za zastopanje ponu-
dnika.

10. Izbira koncesionarja:
O izbiri koncesionarja se bo odločil kon-

cedent v roku 60 dni od dneva odpiranja
ponudb z upravno odločbo. Vsi ponudniki
na javnem razpisu imajo status stranke v
upravnem postopku.

Predhodni razpis je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 21/01, Ob-45588.

Občina Bled
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Javni razpisi

Popravek

Št. 1170/2001 Ob-54895
Na podlagi določil Zakona o raziskovalni

dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91), Pravil-
nika o financiranju in sofinanciranju medna-
rodnega znanstvenega sodelovanja Repu-
blike Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98,
48/99 in 46/01), Zakona o ratifikaciji Spo-
razuma o sodelovanju v kulturi med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Zvezne Repu-
blike Nemčije s protokolom (Ur. l. RS, št.
9/94) in Protokola delovnega srečanja:
Nemško-slovensko sodelovanje v znanosti
in raziskovanju, podpisanim 10. maja 2001
v Bonnu, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, ki ga zastopa mi-
nistrica dr. Lucija Čok, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja naslednjo spremembo
javnega razpisa za sofinanciranje znanstve-
no-tehnološkega sodelovanja med Republi-
ko Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo v
letu 2002.

V javnem razpisu za sofinanciranje znan-
stveno-tehnološkega sodelovanja med Re-
publiko Slovenijo in Zvezno Republiko Nem-
čijo v letu 2002, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS št. 46 z dne 8. 6. 2001, se
spremeni 9. točka tako, da se glasi:

»V roku dostavljene in pravilno označene
vloge bo odprla komisija za odpiranje vlog
na javnem odpiranju 19. septembra 2001,
v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljub-
ljana.«

Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport

Št. 352-01-5/01 Ob-54787
Na podlagi 77. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in
30/01) objavlja Občina Sežana

obvestilo
o zavrnitvi ponudbe po javnem razpisu

za zbiranje ponudb za opravljanje
dejavnosti oglaševanja v Občini
Sežana (Ur. l. RS, št. 56/2001)

Naročnik: Občina Sežana.
Naslov naročnika: Partizanska c. 4,

6210 Sežana, tel. 05/731-01-00, faks:
05/731-01-23.

Datum odločitve: 9. 8. 2001.
Število prispelih ponudb: 1.
Razlogi za zavrnitev ponudbe: naročnik

ugotavlja, da razpis ni uspel, ker ni prejel
dveh samostojnih pravilnih ponudb, kot to
določa 76. člen Zakona o javnih naročilih,
temveč je na razpis prispela samo ena pra-
vočasna ponudba, ki pa je nepravilna. Pri-
spela ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev
razpisne dokumentacije (7. točka navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe). Naroč-
nik je ponudbo na podlagi 8. točke navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe iz razpi-
sne dokumentacije izločil iz nadaljnjega po-
stopka ter jo skladno s 3. odstavkom 76.
člena Zakona o javnih naročilih zavrnil in
postopal po 77. členu Zakona o javnih na-
ročilih.

Iz navedenih razlogov bo naročnik pono-
vil postopek javnega razpisa.

Datum odposlanja zahteve za objavo:
5. 9. 2001.

Občina Sežana

Ob-54888

Obvestilo o razpisu za izbiro izvajalca
storitev

Približevanje in implementacija
tehnične zakonodaje za industrijske

izdelke na podjetniškem nivoju
Republika Slovenija

1. Sklic na objavo: EUROPEA-
ID/112271356/D/SV/SI.

2. Postopek: mednarodni omejeni po-
stopek.

3. Program: Phare SI0003 notranji trg.
4. Financiranje: projekt SI0003.01.03

Prilagoditev in vpeljava tehničnih predpisov
za industrijske proizvode na podjetniški rav-
ni, v okviru Programa SI0002 do SI0005.

5. Podpisnik pogodbe: Ministrstvo za go-
spodarstvo.

Pogodbena specifikacija
6. Narava pogodbe: tehnična po-

moč/opravljanje storitev.
7. Opis pogodbe:
Cilj projekta je krepitev posebne regula-

tive v sektorju srednjih in malih podjetij,
usposobitev institucij za prevzem pravnega
reda in izpolnjevanje pogojev za sodelova-
nje na evropskem notranjem trgu ter nada-
ljevanje procesa uvajanja tehnične regulati-
ve na področju industrijskih izdelkov, pove-
zanega s direktivami Novega pristopa. Delo
bo osredotočeno na rast zavesti o po-
membnosti tehničnih predpisov in na izvaja-
nje pomoči izbrani skupini slovenskih malih
in srednjih podjetij pri vpeljavi tehnične re-
gulative, usklajene z zakonodajo ES. Rezul-
tat projekta bo na splošno povečana zavest
in vpeljava usklajene državne zakonodaje
na podjetniški ravni (v približno 40-50 malih
in srednjih podjetjih). Pripravljena bo vsa
potrebna tehnična in druga ustrezna doku-
mentacija za izbrane proizvode sodelujočih
podjetij, tako da se bo v srednjih in malih
podjetjih poglobilo znanje o proizvodnji in-
dustrijskih izdelkov v skladu z ustreznimi te-
hničnimi predpisi. Za izvedbo projekta uved-
be tehničnih predpisov v proizvodnjo in-
dustrijskih izdelkov bo pripravljen tudi inve-
sticijski program.

8. Število in imena sklopov: en sklop.
9. Maksimalni razpoložljivi znesek
Maksimalni razpoložljivi pogodbeni zne-

sek bo EUR 1,000.000, od tega bo delež
PHARE EUR 500.000; Sicer pa bo znašala
celotna vrednost projekta EUR 1,200.000,
s tem da bodo EUR 200.000 zagotovila
tista podjetja, v katerih bo “na licu mesta”
opravljen del svetovalnih storitev.

To razliko EUR 200.000 bodo financira-
la posamezna podjetja na osnovi ločenih
pogodb z izvajalcem storitev.

10. Možnost dodatnih storitev: dodatne
storitve niso predvidene.

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 sodelovanje na podlagi

pravnih aktov Evropskih skupnosti (Regula-
tive) ali drugih specifičnih instrumentov, ki
se nanašajo na program, v okviru katerega
se ta pogodba financira (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
ustanovljena skupina, ali pa skupina, ki je
bila neformalno ustanovljena samo za na-
men tega javnega razpisa. Vsi člani konzor-
cija (vodja in vsi ostali partnerji) so solidarno
odgovorni naročniku – podpisniku pogod-
be.

Prijava neustrezne fizične ali pravne ose-
be (kot v točki 11 zgoraj) bo zavržena. Če-
tudi je neustrezna fizična ali pravna oseba le
del konzorcija, se zavrže celotno vlogo kon-
zorcija.

13. Število prijav
Kandidati (vključno podjetja znotraj ene

pravne skupine, drugi člani istega konzorci-
ja in pod-izvajalci) se lahko na razpis prijavi-
jo samo z eno vlogo, ne glede na obliko
prijave (kot individualni kandidat oziroma kot
vodja ali partner v konzorciju). V primeru, da
fizična ali pravna oseba vloži več kot eno
vlogo (samostojno ali kot del skupne prija-
ve), bodo vse vloge izločene.

14. Prepoved združitve ponudnikov,
vključenih v ožji izbor (»Short listed«)

Katerakoli ponudba, ki jo bo poslal po-
nudnik, ki ni prišel v ožji izbor, bo izločena
iz nadaljnjega postopka izbire ponudnika.
Ponudniki, ki so prišli v ožji izbor za namen
te pogodbe, se ne smejo medsebojno zdru-
ževati ali izbrati za svoje podizvajalce druga
podjetja, ki so že vključena v ožji izbor.

15. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izja-

vo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v »Manual of
Instructions for External relations contracts«
(dostopno na internetnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/index_en.htm).

16. Pogodbe s podizvajalci
Pogodbe s podizvajalci bodo dovoljene,

če ne presegajo 30% pogodbene vredno-
sti.

17. Število kandidatov, vključenih v ožji
izbor

Na podlagi prejetih vlog bodo najmanj 4
oziroma največ 8 kandidatov povabljenih k
predložitvi ponudbe za izvedbo projekta.

Okvirni potek razpisnega postopka
18. Predvideni datum povabila kandida-

tom, vključenih v ožji izbor: 26. oktober
2001.

19. Predvideni datum podpisa pogodbe:
januar 2002.

20. Čas trajanja pogodbe in možnost po-
daljšanja: pogodba traja 18 mesecev od
podpisa pogodbe, vendar ne dlje, kot do
31. decembra 2003.

Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponu-
dnika

21. Kriteriji za uvrstitev v ožji izbor
1) Ekonomski in finančni položaj kandi-

datov:
(a) Skupni letni promet kandidatov: naj-

manj 2.4 MEUR.
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2) Strokovna  usposobljenost  kandida-
tov:

(a) Vsaj 5% kandidatovih zaposlenih mo-
ra delati na področju, povezanem s to po-
godbo.

3) Tehnične sposobnosti kandidatov:
(a) Kandidati so v zadnjih treh letih delali

na vsaj enem projektu, povezanim z uvaja-
njem tehničnih predpisov za industrijske iz-
delke na podjetniški ravni.

22. Kriteriji za končni izbor izvajalca sto-
ritev

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, uvr-
ščenim v ožji izbor.

Prijava
23. Rok za oddajo prijav: 15. oktober

2001, ob 12. uri po srednjeevropskem ča-
su. Vse kasneje prispele prijave bodo izlo-
čene.

24. Oblika prijave in zahtevani podatki:
prijave morajo biti predložene v standardni
obliki, kot je dostopno na internetnem na-
slovu: http://europa.eu.int/comm/europe-
aid/tender/index_en.htm). Hyperlink oblika
prijave in navodila za izpolnjevanje prijave
morajo biti natančno upoštevana.

Vse prijave, ki ne bodo pripravljene v
skladu s temi navodili, bodo izključene iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Vsa dodatna dokumentacija (brošure, pi-
sma, itd.), poslana v prijavi, ne bodo upošte-
vana.

25. Način predložitve prijav: vse prijave
morajo biti izrecno dostavljene naročniku -
podpisniku pogodbe:

– ali s priporočeno pošto na naslov: Mi-
nistrstvo za gospodarstvo Republike Slove-
nije, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slove-
nija, Attn.: Ms A KERR, faks
+3861-478-35-,88

– ali z neposredno osebno vročitvijo na-
ročniku - podpisniku pogodbe (vključno s
kurirsko službo) s prevzemnico, pravilno
podpisano in opremljeno z datumom, na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo Repu-
blike Slovenije, Kotnikova 5, SI-1000 Ljub-
ljana, Slovenija, Attn.: Ms A KERR, faks
+3861-478-35-88.

Naslov pogodbe in Sklic na objavo (glej
pod točko 1) morajo biti vidno označeni na
ovojnici, ki vsebuje prijavo. Oba podatka
morata biti omenjena tudi pri vsakem nadalj-
njem dopisovanju s podpisnikom pogodbe.

Prijave, posredovane na kakršenkoli dru-
gačen način, nea bodo upoštevane.

26. Dodatne informacije: jih ni.
27. Datum objave obvestila o razpisu:

16. februar 2001.
28. Pravna podlaga
Finančni Memorandum za program št.

SI0002 do SI0005, podpisan 11. decem-
bra 2000.

Okvirni sporazum na temelju Uredbe
Evropskega sveta Regulative evropskega
sveta (European Council Regulation) št.
3906/89 z dne 18. decembra 1989, na-
zadnje dopolnjene z Uredbo (Regulation)
št. 2334/92 z dne 11. avgusta 1992.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-54889

Service Procurement Notice
Alignment and Implementation of

Technical Legislation for Industrial
Products on Company Level

Slovenia
1. Publication reference: Europeaid/

112271/D/SV/SI.
2. Procedure: International restricted

tender.
3. Programme: Phare SI0003 Internal

Market.
4. Financing: Project SI0003.01.03:

Alignment and Implementation of Technical
Legislation for Industrial Products on Com-
pany Level, within the Programme SI0002
to SI0005.

5. Contracting Authority: The Ministry of
the Economy.

Contract specification
6. Nature of contract: Technical assi-

stance/provision of services.
7. Contract description
The objective is to enforce the sector

specific legislation as well as to strengthen
the institutions for the implementation of the
acquis and to fulfil the requirements for par-
ticipation in the EU Internal Market and to
proceed with the implementation of techni-
cal legislation on industrial products, rela-
ted to New Approach directives, at compa-
ny level in SMEs. The work will be focused
to the growth of awareness of the technical
regulations, and to the provision of support
to a selected group of Slovene SMEs with
the implementation of technical regulations
harmonised to the EU legislation. The pro-
ject will thus result in a general raised aware-
ness and in the implemented harmonised
national legislation on company level (in ap-
prox. 40-50 companies/SMEs). A techni-
cal file or equivalent documentation for se-
lected products in participating companies
will be prepared so that relevant know-how
in Slovene SMEs will be improved. A pro-
gramme for each SME on the implementati-
on of technical legislation, with an in-
vestment plan, shall be prepared.

8. Number and titles of lots: One Lot.
9. Maximum budget
The maximum budget available for the

service contract is EUR 1,000.000 of which
PHARE EUR 500.000. However, the ove-
rall amount of the project will be EUR
1,200.000 as for the part of the project
related to in-company consulting, an addi-
tional amount of maximum EUR 200.000
will be required from the SMEs. The diffe-
rence of EUR 200.000 will be financed
through separate arrangements between
each SME and the selected contractor.

10. Scope for additional services: none.
Conditions of participation
11. Eligibility
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Member
States and the countries and territories of
the regions covered and/or authorized by
the Regulation or other specific instruments
applicable to the programme under which
the contract is financed (see also point 28
below).

12. Candidature
All eligible natural and legal persons (as

per item 11 above) or groupings of such
persons (consortia) may apply.

A consortium may be a permanent,
legally-established grouping or a grouping
which has been constituted informally for a
specific tender procedure. All members of
a consortium (i.e. the leader and all other
partners) are jointly and severally liable to
the Contracting Authority.

The participation of an ineligible natural
or legal person (as per item 11) will result in
the automatic exclusion of that person.  In
particular, if that ineligible person belongs
to a consortium, the whole consortium will
be excluded.

13. Number of applications
Candidates (including firms within the sa-

me legal group, other members of the sa-
me consortium, and sub-contractors) sho-
uld submit only one application for the cur-
rent contract [lot], whatever the form of par-
ticipation (as an individual candidate, or as
leader or partner of a consortium candida-
te). In the event that a natural and legal
person submits more than one application,
all applications in which that person has
participated will be excluded.

14. Shortlist alliances prohibited
Any tenders received from tenderers

comprising firms other than those mentio-
ned in the short-listed application forms will
be excluded from this restricted tender pro-
cedure. Short-listed candidates may not
form alliances or subcontract to each other
for the contract in question.

15. Grounds for exclusion
As part of the application form, candida-

tes must declare that they do not fall into any
of the categories listed in Section 2.3 of the
Manual of Instructions for External relations
contracts (available from following Internet
address: http://europa.eu.int/comm/euro-
peaid/home_en.htm).

16. Sub-contracting
Sub-contracting, not exceeding 30% of

the contract value, will be allowed.
17. Number of candidates to be short-li-

sted
On the basis of the applications recei-

ved, at least 4 and at most 8 candidates will
be invited to submit detailed tenders for this
contract.

Provisional timetable
18. Provisional date of invitation to ten-

der: 26th October 2001.
19. Provisional start date of the contract:

January 2002.
20. Initial contract duration and possible

extension: 18 months, but not longer than
31st December 2003.

Selection and Award criteria
21. Selection criteria
1) Economic and financial standing of

candidate(s)
(a) Total annual turnover of candidate(s)

at least: MEUR 2.4
2) Professional capacity of candidate(s):
(a) At least 5% of the staff working for

the candidates currently work in fields rela-
ted to this contract

3) Technical capacity of candidate(s)
(a) Candidate(s) have all worked on at le-

ast one project related to implementation of
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technical legislation for industrial products
on company level in the past three years.

22. Award criteria
As specified in the tender dossier an-

nexed to the letter of invitation to tender
which will be sent to short-listed candidates.

Application
23. Deadline for applications: 12:00

Central European time on 15th October
2001.

Any application received after this dea-
dline will not be considered.

24. Application format and details to be
provided: Applications must be submitted
using the standard application form (availa-
ble from the following Internet address:
http://europa.eu.int/comm/europea-
id/tender/index_en.htm), whose format and
instructions must be strictly observed.

Any application which does not observe
these provisions will be automatically elimi-
nated. Any additional documentation (bro-
chure, letter, etc) sent with an application
will not be taken into consideration.

25. How applications may be submitted:
Applications must be submitted exclusively
to the Contracting Authority:

– either by recorded delivery (official po-
stal service) to: Ministry of the Economy of
the Republic Slovenia, Kotnikova 5,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Attn.: Ms A KE-
RR, fax +3861-478-35-88,

– or hand delivered (including courier
services) directly to the Contracting Author-
ity in return for a signed and dated receipt
to: Ministry of the Economy of the Republic
Slovenia, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia, Attn.: Ms A KERR, fax
+3861-478-35-88.

Contract title and the Publication refe-
rence (see item 1 above) must be clearly
marked on the envelope containing the ap-
plication and must always be mentioned in
all subsequent correspondence with the
Contracting Authority.

Applications submitted by any other me-
ans will not be considered.

26. Additional information: none.
27. Date of publication of contract fore-

cast: 16th February 2001.
28. Legal basis
Financing Memorandum for the Pro-

gramme number SI0002 to SI0005, signed
on 11th December 2000.

Framework Agreement based on Europe-
an Council Regulation no. 3906/89 of 18th

December 1989 as last amended by Regula-
tion no. 2334/92 of 11th August 1992.

The Ministry of Economy

Št. 020-92/001 Ob-54969
Na podlagi Energetskega zakona Repu-

blike Slovenije (Uradni list RS, št. 79/99),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS (Uradni list RS, št. 66/01) in Poro-
čila strokovne komisije za vodenje postop-
ka, Ministrstvo za okolje in prostor, Kotniko-
va 5/II, SI-1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
na področju energetike za intervencije

v obnovljive vire energije
OVE-D

1. Ime uporabnika: Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor Urad za ener-

getiko, Kotnikova ulica 5/II, 1000 Ljublja-
na, tel. 01/478-32-83, faks
01/432-60-94.

2. Predmet razpisa: predmet javnega raz-
pisa OVE-D je nepovratna subvencija za
spodbujanje izrabe obnovljivih virov energi-
je v gospodinjstvu.

3. Razpisni program: Ministrstvo za oko-
lje in prostor bo z razpoložljivimi sredstvi
nepovratno subvencioniralo programe po
naslednjem sistemu:

– individualni solarni sistem za pripravo
tople vode – v višini do 18.000 SIT/m2

vendar največ za 6 m2 instaliranih sončnih
kolektorjev;

– toplotna črpalka za pripravo tople vo-
de – v višini do 70.000 SIT/enoto;

– zimski vrt – v višini do 80.000 SIT/eno-
to;

– individualni fotovoltaični sistem – v vi-
šini do 200.000 SIT/kW in

– individualni sistem na lesno biomaso z
avtomatskim podajalnikom – v enkratni viši-
ni do max. 15% investicijske vrednosti kuril-
ne in avtomatske podajalne naprave.

4. Upravičenci: do sredstev so upraviče-
ne fizične osebe, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje.

5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša
30,000.000 SIT. Proračunska sredstva se
bodo črpala iz proračunske postavke „Inter-
vencije v obnovljive vire energije” št. 2360.

Pri dodelitvi nepovratne subvencije bo
ministrstvo upoštevalo razpoložljiva sredstva
ter izpolnjevanje razpisnih pogojev in pogo-
jev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Obdobje porabe sredstev: sredstva
so planirana v proračunu za leto 2001. Do-
deljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2001 in niso prenosljiva v naslednje
proračunsko leto, razen v primeru večletne
pogodbe.

7. Pogoji: za pridobitev sredstev morajo
biti izpolnjeni naslednji pogoji:

– popolnost vloge;
– sistem mora biti zgrajen po 1. avgustu

2000;
– prijavitelj mora biti lastnik objekta v ka-

terega se je vgradil sistem;
– sistem mora biti že v funkciji delova-

nja;
– priloga Sklepa o razveljavitvi javnega

razpisa za leto 2000 (velja samo za tiste, ki
so prejele tak sklep s strani Ministrstva za
gospodarstvo) in

– ostali pogoji navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

Prijavitelj mora biti državljan Republike
Slovenije in mora biti lastnik objekta v kate-
rega se vgrajuje investicijska oprema. Inve-
sticija mora biti izvršena po 1. 9. 2000 in
mora biti v funkciji delovanja.

Na ta razpis se izjemoma lahko prijavijo
tudi tisti prijavitelji, ki so se prijavili na razpis
v letu 2000 in jim je Ministrstvo za gospo-
darstvo posredovalo Sklep o razveljavitvi jav-
nega razpisa.

8. Merila: sredstva se bodo dodeljevala
po vrstnem redu prispetja na Ministrstvu za
okolje in prostor.

Pri subvencioniranju bo Ministrstvo za
okolje in prostor upoštevalo razpoložljiva
sredstva ter navedene pogoje in merila. Vlo-
ge bodo obravnavane po principu “prvi za-

prosil – prvi dobil” in največ v obsegu pred-
videnih proračunskih sredstev.

9. Rok za vlogo: popolna vloga v enem
izvodu, v skladu s navodili iz razpisne doku-
mentacije mora biti dostavljena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana do
14. 10. 2001 (poštni žig) ali oddana v vloži-
šče Ministrstva za okolje in prostor do
15. 10. 2001 najkasneje do 12. ure, in si-
cer v zaprti ovojnici pod oznako „Ne odpiraj
vloga na razpis” z navedbo naslova „Ponud-
ba za OVE-D” in številko objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije na pred-
nji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.

10. Odpiranje vlog:
– odpiranje vlog bo dne 17. 10. 2001;
– odpiranje ne bo javno in
– neveljavnih vlog (prepozno prispelih ali

nepravilno izpolnjenih vlog) komisija ne bo
obravnavala.

11. Obvestilo o izboru: prijavitelji bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v 45
dneh po odpiranju ponudb.

12. Razpisna dokumentacija: vsa potre-
bna razpisna dokumentacija je na razpolago
na spletnih straneh Interneta pod oznako
http://www.gov.si/mop/index.htm. – Ogla-
sna deska.

13. Dodatne informacije: dodatne infor-
macije posreduje Franjo Curanović vsak de-
lovni dan od 9. do 11. ure, tel.
01/478-32-83.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad za energetiko

Št. 316-35/01 Ob-54859
Na podlagi Zakona o javni financah

(Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2001
(Uradni list RS, št. 32/01), Zakona o izvrše-
vanju proračuna za leto 2001 (Uradni list
RS, št. 32/01), določb IX. poglavja Ener-
getskega zakona (Uradni list RS, št 79/99)
in 7. poglavja Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje pilotnih projektov

upravljanja z energijo na strani porabe
v podjetjih za distribucijo električne

energije in plina
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencija Republike Slovenije za
učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje pilot-

nih projektov upravljanja z energijo na strani
porabe z namenom spodbujanja podjetij za
distribucijo električne energije in zemeljske-
ga plina za uvajanje novih pristopov v njihovi
poslovni dejavnosti. S pilotnimi projekti naj
bi podjetja za oskrbo z energijo dokazala,
da:

– upravljanje z energijo na strani porabe
predstavlja korist za končnega porabnika in
za podjetje za oskrbo z energijo,

– se doseže zniževanje rabe energije pri
končnih uporabnikih,
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– se doseže zniževanje emisij toplogre-
dnih plinov.

Ministrstvo bo sofinanciralo tiste pilotne
projekte, ki bodo vsebinsko usmerjeni v na-
slednja področja:

– energetski pregledi pri porabnikih,
– študije izvedljivosti za izvedbo nalož-

benih projektov v energetsko učinkovitost
pri porabnikih,

– izvedbo osveščevalnih aktivnosti pri
porabnikih,

– tržne raziskave o načinu in obsegu po-
rabe energije in o porabniških navadah svo-
jih odjemalcev,

– zamenjavo goriv z namenom zniževa-
nja emisij,

– uvajanje kondenzacijskih plinskih ko-
tlov,

– energetsko učinkovita razsvetljava,
– uvajanje tehnik energetskega manage-

menta.
Za sofinanciranje pilotnih projektov

upravljanja z energijo na strani porabe lahko
kandidirajo podjetja za distribucijo električ-
ne energije in zemeljskega plina, ki so bila
aktivno vključena v izvajanje projekta v okvi-
ru programa PHARE: Demand Side Mange-
ment in the Electricity and Gas Distribution
Sectors of Slovenia.

Ministrstvo bo odobrilo sofinanciranje pi-
lotnih projektov na podlagi naslednjih meril:

– ustreznosti vsebine pilotnega projekta
glede na namen in cilje razpisa, ki jo bo
prosilec podal v podrobnem opisu del –
40%,

– usposobljenosti prosilca – 20%,
– ocene varčevalnih učinkov pilotnega

projekta – 20%
– referenc izvajalcev pilotnega projekta

in njihovo usposobljenost – 10%,
– višine lastnega deleža sredstev v stro-

ških za izvedbo pilotnega projekta – 10%
3. Višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje so predvide-

na v proračunu Republike Slovenije za leto
2001 na postavki 2525 3939 4100 v višini
5,862.000 SIT. Ministrstvo bo posamezne
pilotne projekte sofinanciralo največ do 50%
njihove vrednosti. Dejanska višina sofinan-
ciranja bo odvisna od števila projektov, nji-
hove vrednosti izpolnjevanja meril in razpo-
ložljive vsote sredstev, ki jo Ministrstvo na-
menja za sofinanciranje.

4. Obdobje porabe sredstev
Predvidena poraba sredstev za sofinan-

ciranje je do konca leta 2001.
5. Prijava in razpisni rok
Popolne vloge v skladu z navodili v razpi-

sni dokumentaciji morajo biti dostavljene na
naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Agen-
cija RS za učinkovito rabo energije, Dimiče-
va 12, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z
označbo “Ne odpiraj! Prijava na razpis – s
pripisom “Sofinanciranje pilotnih projektov
DSM “ ter z imenom in naslovom prosilca.
Vloge morajo biti dostavljene za vsak pro-
jekt v posebni ovojnici najkasneje do
8. oktobra 2001 do 12. ure.

6. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo poteka-

lo 9. oktobra 2001 na Ministrstvu za okolje
in prostor, Agenciji RS za učinkovito rabo
energije, Dimičeva 12, Ljubljana.

7. Obveščanje o izboru
Prosilci bodo o rezultatih razpisa obve-

ščeni najkasneje 15 dni od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na

Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS
za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12,
Ljubljana. Prosilci jo lahko dvignejo osebno
ali po pošti na pisno, telefonsko
(01/300-69-90) ali zahtevo po elektronski
pošti: Marica.Turk@gov.si.

9. Dodatne informacije
Dodatne informacije o razpisu posredu-

je pri Agenciji RS za učinkovito rabo energi-
je, Dragotin Živkovič, po tel.
01/300-69-97, vsak delavnik med 9. in
10. uro.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija za učinkovito rabo energije

Št. 1136/2001 Ob-54728
Na podlagi določb 27. člena Zakona o

raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91-I), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 66/01), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga sodelovanja Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99 in 46/01),
Sporazuma med Vlado SFRJ in Vlado Ja-
ponske o sodelovanju na področju znano-
sti in tehnologije (Ur. l. SFRJ – MP, št.
6/82) – velja v RS od 19. 2. 1994 na
podlagi Akta o nasledstvu sporazumov nek-
danje SFRJ z Japonsko (Ur. l. RS, št.
8/94, MP 2/94) in Memoranduma o so-
glasju o znanstvenem sodelovanju med Mi-
nistrstvom za šolstvo, znanost in šport Re-
publike Slovenije in Japonskim združenjem
za spodbujanje znanosti (JSPS) z dne 6. 4.
2001, Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih raziskovalnih

projektov in strokovnih srečanj z
Japonsko

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje dvostranskih strokovnih

srečanj (seminarjev) v obdobju 1. 4. 2002–
31. 3. 2003,

– sofinanciranje dveletnih skupnih raz-
iskovalnih projektov z začetkom izvajanja
1. 4. 2002.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– vloge za sofinanciranje se lahko nana-
šajo na znanstveno sodelovanje z japonski-
mi raziskovalnimi institucijami, ki delujejo
pod okriljem japonskega Ministrstva za šol-
stvo, znanost, šport in kulturo (Monbusho),

– sofinancirano bo sodelovanje na po-
dročjih naravoslovnih, tehničnih, medicin-
skih, biotehničnih, družboslovnih in huma-
nističnih ved.

4. Na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raz-
iskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I).

5. Vsebine predlogov projektov se mo-
rajo navezovati na s strani Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport financirane progra-
me JRO ali s strani Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport financirane oziroma sofi-
nancirane projekte temeljnega in aplikativ-
nega raziskovanja, ali s strani Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport sofinancirane med-
narodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
5. okvirnem programu EU na področju razi-
skav, tehnološkega razvoja in predstavitev)
oziroma na s strani Ministrstva za gospodar-
stvo sofinancirane razvojno tehnološke pro-
jekte, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
predvidenih raziskav.

6. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predlaganega

sodelovanja,
– reference sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelo-

vanja,
– dosedanje sodelovanje z japonskim

partnerjem.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 10,000.000 SIT za so-
financiranje skupnih raziskovalnih projektov
in 3,000.000 SIT za sofinanciranje strokov-
nih srečanj.

8. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je 1. 4. 2002.

9. Vloge za sofinanciranje morajo biti pri-
pravljene skladno z navodili, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Japonski part-
nerji morajo vloge za sofinanciranje predlo-
žiti Japonskemu združenju za spodbujanje
znanosti (JSPS).

10. Pisne vloge z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako “Ne odpiraj – vloga
za javni razpis za sofinanciranje skupnih ra-
ziskovalnih projektov in strokovnih srečanj z
Japonsko” ter navedbo vlagatelja na ovojni-
ci morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojni-
cah na naslov: Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Glavna pisarna, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

11. Vloge morajo prispeti v glavno pisar-
no Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke, do vključno petka, 16. no-
vembra 2001 do 14. ure.

12. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la strokovna komisija za vodenje postopka.
Nepravočasno prispele in nepravilno oprem-
ljene oziroma oddane vloge komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljateljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, Ljubljana, v ponedeljek, 19. novembra
2001 ob 9. uri.

14. O izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni po uskladitvi izbora z Japon-
skim združenjem za spodbujanje znanosti
(JSPS), predvidoma v februarju 2002.

15. Informacije v zvezi z razpisom ter
razpisno dokumentacijo dobijo interesenti
na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, pri Alenki Mihailovski
(tel. 01/478-46-90, alenka.mihailov-
ski@gov.si). Razpisna dokumentacija je do-
segljiva po objavi razpisa v Uradnem listu
RS na domači strani Ministrstva.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Št. 665/01 Ob-54749
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano, Dunajska 56 – 58, Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje promocijskih

aktivnosti kmetijstva in živilstva v tujini
in organizacije kmetijsko živilskih

sejmov v Republiki Sloveniji

1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 – 58,
Ljubljana, kot financer.

2. Predmet razpisa: nudenje finančnih
spodbud za dva ukrepa:

A) nastope slovenskih podjetij na speci-
aliziranih sejmih v tujini, v času od 1. 1.
2001 do 31. 10. 2001 in vsakršne druge
promocijske akcije, ki so se, v tem času,
izvršile v tujini;

B) organizacija kmetijsko živilskih sejmov
v Republiki Sloveniji, v času od 1. 1. 2001
do 31. 10. 2001.

S tem razpisom želimo spodbuditi po-
djetja za sejemske nastope in promocijo v
tujini in organizacijo kmetijsko živilskih sej-
mov v Republiki Sloveniji. Sofinanciranje je
zgolj spodbuda in ne odločilni dejavnik za
izvedbo projekta.

3. Upravičenci: na razpis se lahko prija-
vijo kmetijska gospodarstva ter druge fizič-
ne in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko,
ribiško in živilsko dejavnost oziroma storitve
za promocijo kmetijstva in živilstva, s stal-
nim prebivališčem oziroma sedežem v Re-
publiki Sloveniji oziroma v njihovem imenu
in za njihov račun pooblaščene pravne ose-
be, ki se ukvarjajo s promocijo oziroma pro-
jekti pospeševanja prodaje kmetijskih pri-
delkov in živilskih proizvodov.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravi-
čeni:

– podjetja, ki so v stečajnem postopku
ali v postopku prisilne poravnave,

– projekti s področja turizma,
– projekti, ki so sofinancirani z drugih

virov državnega proračuna ali so predmet
posebne obravnave Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.

4. Merila za izbiro projektov iz točke A:
– poslovna utemeljenost projekta,
– skupinski nastopi,
– absorpcijska sposobnost ciljnega trga,
– transparentna finančna konstrukcija

projekta,
– vsebina projekta,
– reprezentativnost nastopa na sejmu

oziroma tujem trgu.
5. Merila za izbiro projektov iz točke B:
– število razstavljavcev po področjih,
– obseg strokovnega programa v času

trajanja sejma,
– velikost in pomen sejma.
6. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih

sredstev, ki bo bodo na razpolago za točki
A in B je 63,000.000 SIT.

A) Višina sofinanciranja posameznega
projekta bo odvisna od izpolnjevanja meril
iz 4. točke, od števila projektov, ki bodo
izpolnjevali minimalne pogoje za sofinanci-

ranje in od zneska, ki bo za proračunsko
postavko 1473 odobrenih v proračunu Re-
publike Slovenije za leto 2001. Znašala bo
od 20% do 40% od celotne vrednosti pro-
jekta, vendar ne bo presegla zneska
3,000.000 SIT na posamezen projekt po-
djetja.

Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-
povratna sredstva za stroške projektov, če
bodo le ti uspešno dokončani in če bo za-
ključno poročilo ter obračun stroškov zanje
podan v roku enega meseca po zaključku
projekta, vendar ne kasneje kot 15. novem-
bra 2001.

B) Višina sofinanciranja posameznega
projekta bo odvisna od kakovosti predlaga-
ne rešitve in izvedbe kmetijsko živilskega
sejma v Republiki Sloveniji.

7. Stroški, ki jih bo MKGP sofinanciralo,
obsegajo:

Za namen A:
Stroški povezani s sejemskimi predstavi-

tvami in ostalimi promocijskimi akcijami,
vključno s promocijskim materialom izdela-
nim za tujino. MKGP ne bo upoštevalo pot-
nih stroškov in dnevnic.

Za namen B:
Stroški povezani z izvedbo in organizaci-

jo kmetijsko živilskih sejmov, vključno z iz-
vedbo in organizacijo strokovnih programov
in razstav v času trajanja sejma.

8. Prijava in razpisni rok: razpisna doku-
mentacijo (formular in navodila) je na voljo
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56 – 58, 7. nadstro-
pje, soba 726, kontaktni osebi: Patrizia De
Franceschi, tel. 01/478-91-57, ali Romina
Gabor, tel. 01/478-90-17, faks
01/478-90-21.

Popolna vloga, v skladu s prejetimi navo-
dili, mora biti dostavljena na gornji naslov ne
glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključ-
no 11. 10. 2001, do 8. ure, v zaprti ovojni-
ci pod oznako “Ne odpiraj – Javni razpis”, z
navedbo “Promocija”. Vlog, ki ne bodo pri-
spele pravočasno oziroma bodo nepravilno
izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene prosilcem.

9. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo izvedla stro-

kovna komisija, sestavljena iz uslužbencev
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter zunanjih sodelavcev, v prostorih
Ministrstva, Dunajska 56 – 58, Ljubljana,
dne 11. 10. 2001 ob 9. uri, v sejni sobi.

Predlagane projekte bo po kvaliteti raz-
vrstila strokovna komisija, sestavljena iz
uslužbencev Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano in zunanjih sodelavcev.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 324-54/01 Ob-54799
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56, 58, Ljubljana, objavlja na podlagi 5.
člena odredbe o programu spremljanja ka-
kovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za
proračunsko leto 2001 (Ur. l. RS, št.
56/01) in odredbe o spremembi odredbe o
programu spremljanja kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil za proračunsko leto
2001 (Ur. l. RS, št. 58/01)

javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve

projektov za povišanje kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil

(proračunska postavka 6631 - politika
kakovosti na podlagi sprejetega

proračuna za leto 2001 ter zakona o
izvrševanju proračuna Republike

Slovenije za leto 2001) v skupni višini
sredstev do skupne vrednosti

7,000.000 SIT
1. Sredstva so namenjena za vzpostavi-

tev sistema sledljivosti in označevanja gove-
jega mesa v klavno-predelovalnih obratih.

Sistem mora biti kompatibilen s siste-
mom, ki ga uporablja Služba za identifikaci-
jo in registracijo govedi.

Projekti bodo sofinancirani največ do
70% celotne vrednosti .

Upravičenci za pridobitev sredstev iz te-
ga člena so društva, zveze društev, gospo-
darska interesna združenja in zadruge ter
njihove zveze, ki opravljajo kmetijsko, ribi-
ško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziro-
ma storitve za kmetijstvo s sedežem v Re-
publiki Sloveniji. Če vlagatelj ni hkrati tudi
upravičenec, je dolžan priložiti pooblastilo,
da vlaga vlogo v imenu in za račun upravi-
čenca.

2. Vloga za namen mora vsebovati:
– naziv in sedež upravičenca, ki prosi za

razpisana sredstva;
– izpisek iz registra za opravljanje dejav-

nosti star največ dva meseca;
– ime institucije in strokovnjakov, ki so

izdelali posamezne projekte;
– višino zaprošenih sredstev – finančna

konstrukcija;
– navedba časovnega poteka aktivnosti;
– delež sofinanciranja;
– število klavno-predelovalnih obratov, ki

jih bodo na ta način opremili;
– rok, do katerega bo projekt končan;
– izpolnjene obrazce (obrazec za prijavo

na javni razpis, podatki o subjektu in izjava
upravičenca, da se strinja z razpisanimi po-
goji). Dvigne se jih na MKGP.

3. Merila za izbor:
– strokovno in kakovostno pripravljeni

projekti (1-10 točk);
– projekti, ki združujejo interes čim ve-

čjega števila proizvajalcev, povezanih v raz-
lične organizacijske oblike (1-15 točk);

– projekti z višjim deležem lastnih sred-
stev oziroma drugih virov financiranja (1-10
točk).

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo ime-
le vloge z večjim številom točk.

4. Pisne vloge za razpis se pošljejo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana v
zaprtih ovojnicah, na katerih je označeno
“Ne odpiraj - javni razpis – vzpostavljanje
sledljivosti“. Upoštevali bomo vloge, ki bo-
do prispele na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano vključno do 28. 9.
2001.

Nepopolne in prepozne vloge se zavrže-
jo, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očit-
nih napak.

Kot očitna napaka se šteje:
a) pomanjkljivost podatkov o:
– naslovu vlagatelja oziroma upravičen-

ca;
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– nosilcu dejavnosti (ime in priimek ozi-
roma EMŠO oziroma matične številka, dav-
čna številka, naslov ali številka bančnega
računa);

b) neskladnost podatkov iz vloge s po-
datki iz uradnih evidenc.

Vloge z očitno napako iz prejšnjega od-
stavka lahko upravičenec ali vlagatelj po-
pravi v roku 8 dni po prejemu poziva. Če
vloge upravičenec v določenem roku nepo-
pravi, se ta s sklepom ministra za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano zavrže.

Zoper odločbo ministra je možen uprav-
ni spor.

5. Javno odpiranje vlog bo 3. 10. 2001
ob 10. uri v sobi 643 Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,
58, v Ljubljani. Vloge bo pregledala in oce-
nila komisija, ki jo imenuje minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Upravičenci so dolžni priložiti vlogi tudi
dokazilo o registraciji, staro največ 2 me-
seca.

6. Rok dokončanja del je 29. 10. 2001.
7. Minister z odločbo odloči o vloženih

zahtevkih (vlogah) v roku 30 dni po izteku
razpisnega roka.

8. Dodatne informacije o razpisu posre-
duje dr. Lucijan Cencič na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, tel.:
01/478-90-26, e-pošta: lucijan.cen-
cic@gov.si

9. Razpisna dokumentacija se dvigne na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, v
tajništvu Sektorja za prehrano, soba 601,
tel.: 01/478-91-26.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 423-353/01 Ob-54845
Na podlagi 73. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01) objavlja Ministrstvo za zdra-
vje, Štefanova 5, Ljubljana,

javni razpis
za sofinanciranje udeležbe na

mednarodnih strokovnih srečanjih v
letu 2001

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za zdravje Republike Slove-
nije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje udeležbe na mednarodnih strokovnih
srečanjih v letu 2001.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni zdravstveni zavodi in drugi javni

zavodi v Republiki Sloveniji;
– društva v Republiki Sloveniji, ki deluje-

jo v javnem interesu na področju zdravstve-
nega varstva in druge neprofitne organizaci-
je v Republiki Sloveniji, ki imajo v svojih
aktih opredeljene naloge s področja zdrav-
stvenega varstva.

4. Osnovni pogoji za prijavo na razpis:
Na javni razpis lahko prijavijo pravne ose-

be iz 3. točke strokovnjaka posameznika, ki
izpolnjuje naslednja pogoja:

– udeležba na mednarodnem strokov-
nem srečanju je namenjena uvajanju novih
dejavnosti ali posodobitvi določenih dejav-
nosti na področju zdravstvenega varstva in
medicine, ki imajo pomen za vso državo,

oziroma vključevanju v skupne dejavnosti in
projekte na ravni Evropske skupnosti na po-
dročju javnega zdravja;

– aktivna udeležba.
5. Merila za izbiro vlog in določitev od-

stotnega deleža sredstev:
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi in akcijami na podro-
čju zdravstvenega varstva;

– vrsta aktivne udeležbe (predavatelj, po-
ročevalec, druge oblike aktivne udeležbe),

– finančna konstrukcija in predlog sofi-
nanciranja,

– reference strokovnjaka posameznika.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago:

4,000.000 SIT.
7. Terminski plan porabe dodeljenih

sredstev: dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in končnega poročila o opravljenem
delu, ki ju bo prejemnik posredoval naročni-
ku najkasneje do 10. 11. 2001.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za zdra-
vje, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak delov-
nik med 8. in 15. uro, pri Jelki Galič, Miro-
slavi Crkvenjaš ali Alenki Kuč ali poiščejo na
internetu (http://www.gov.si/mz/razpi-
si.htm).

9. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana,
do 28. 9. 2001 do 15. ure, ali na ta dan
oddane na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj –
vloga« sofinanciranje udeležbe na medna-
rodnem strokovnem srečanju in s številko
objave tega javnega razpisa ter z naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani.

10. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Prejemniki sredstev bodo obvešče-

ni o izidu javnega razpisa najkasneje do
10. 10. 2001.

Ministrstvo za zdravje

Št. 423-352/01 Ob-54847
Na podlagi 73. člena Pravilnika o po-

stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00, 65/00,
97/00, 9/01) objavlja Ministrstvo za zdra-
vje, Štefanova 5, Ljubljana,

javni razpis
za sofinanciranje organizacije

mednarodnih strokovnih srečanj v letu
2001

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za zdravje Republike Slove-
nije, Štefanova 5, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje organizacije mednarodnih strokovnih
srečanj v letu 2001.

3. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni zdravstveni zavodi in drugi javni

zavodi v Republiki Sloveniji;
– društva v Republiki Sloveniji, ki deluje-

jo v javnem interesu na področju zdravstve-
nega varstva in druge neprofitne organizaci-
je v Republiki Sloveniji, ki imajo v svojih
aktih opredeljene naloge s področja zdrav-
stvenega varstva.

4. Osnovni pogoji za prijavo na razpis:
na javni razpis se lahko prijavijo organizator-
ji mednarodnih strokovnih srečanj na regio-
nalni, evropski oziroma svetovni ravni, ki
imajo mednarodni pomen vsaj na enem od

sledečih prednostnih področij:
– varovanje zdravja in preprečevanje bo-

lezni,
– razvoj zdravstvenega varstva in medi-

cinskih ved.
5. Merila za izbiro vlog in določitev od-

stotnega deleža sredstev:
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi

prioritetami, programi in akcijami na podro-
čju varovanja zdravja in preprečevanja bo-
lezni ter razvoja zdravstvenega varstva in
medicinskih ved,

– program strokovnega srečanja,
– udeležba tujih predavateljev,
– udeležba tujih slušateljev,
– finančna konstrukcija in predlog sofi-

nanciranja,
– reference ponudnika.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago:

6,000.000 SIT.
7. Terminski plan porabe dodeljenih

sredstev: dodeljena sredstva bodo prejem-
niku izplačana v roku 30 dni po potrditvi
računa in končnega poročila o opravljenem
delu, ki ju bo prejemnik posredoval naročni-
ku najkasneje do 10. 11. 2001.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v vložišču Ministrstva za zdra-
vje, 1. nadstropje, soba št. 22, vsak delav-
nik med 8. in 15. uro, pri Jelki Galič, Miro-
slavi Crkvenjaš ali Alenki Kuč ali poiščejo na
internetu (http://www.gov.si/mz/razpi-
si.htm).

9. Vloge morajo biti predložene na Mini-
strstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana,
do 28. 9. 2001 do 15. ure, ali na ta dan
oddane na pošti kot priporočena pošiljka v
zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj –
vloga« sofinanciranje organizacije medna-
rodnega strokovnega srečanja in s številko
objave tega javnega razpisa ter z naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani.

10. Odpiranje vlog ne bo javno.
11. Prejemniki sredstev bodo obvešče-

ni o izidu javnega razpisa najkasneje do
10. 10. 2001.

Ministrstvo za zdravje

Ob-54844
Na podlagi Zakona o spodbujanju skla-

dnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št.
60/99), Pravilnika o organizaciji in pogojih
za opravljanje nalog regionalne razvojne
agencije (Ur.l. RS, št. 52/00, 111/00,
44/01), Uredbe o podrobnejših pogojih in
merilih za dodeljevanje spodbud, po-
membnih za skladni regionalni razvoj (Ur.l.
RS, št. 59/00, 60/01), Navodila o predno-
stnih območjih dodeljevanja spodbud, po-
membnih za skladni regionalni razvoj (Ur.l.
RS, št. 44/01), Zakona o javnih financah
(Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2001 (Ur.l. RS, št. 32/01), Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur.l. RS, št. 66/01) objavlja Ministrstvo za
gospodarstvo

javni razpis
za sofinanciranje projekta »Regionalna

garancijska shema« v regionalnih
razvojnih agencijah

1. Proračunski uporabnik: Republika
Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana.
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2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je projekt »Regionalna garan-
cijska shema« v regionalnih razvojnih agen-
cijah (RRA). Regionalna garancijska shema
je projekt, ki ga izvajajo regionalne razvojne
agencije.

Ministrstvo za gospodarstvo bo sofinan-
ciralo stroške:

– projekta nadaljnjega razvoja finančne
podpore podjetništvu preko regionalne ga-
rancijske sheme, kjer so le-te že vzpostav-
ljene,

– razvoja in vzpostavitve projekta garan-
cijskih shem v regionalnih razvojnih agenci-
jah, kjer sheme še niso vzpostavljene.

3. Prijavitelj in nosilec projekta
Prijavitelj projekta je regionalna razvojna

agencija, ki je pridobila status pri Agenciji
RS za regionalni razvoj, in:

a) že izvaja projekt “regionalna garancij-
ska shema” ali je mrežno povezana z institu-
cijo, ki ta projekt izvaja,

b) projekta “regionalna garancijska she-
ma” še ne izvaja, vendar ga bo pričela vzpo-
stavljati v letu 2001.

Upravičeni stroški so stroški, ki so ali pa
še bodo nastali, in sicer:

– sredstva potrebna za nabavo in vzdr-
ževanje računalniških programov in opreme
za zagotavljanje učinkovite podpore za odo-
bravanje garancij na regionalni ravni,

– usposabljanje in izobraževanje zapo-
slenih na projektu “regionalna garancijska
shema”,

– ostali stroški, povezani z nadgradnjo
ali vzpostavitvijo projekta “regionalna garan-
cijska shema”, ki jih lahko ustrezno izkaže-
te.

4. Višina sredstev
Višina sredstev znaša okvirno

30,000.000 SIT.
Projekt bo s strani Ministrstva za gospo-

darstvo sofinanciran:
a) kjer se že izvaja projekt regionalne

garancijske sheme največ v višini
2,000.000 SIT,

b) kjer se bo projekt vzpostavil največ v
višini 2,500.000 SIT.

5. Dokumentacija potrebna za prijavo:
– izpolnjena in podpisana izjava o stri-

njanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1),
– prijavni obrazec (obrazec št. 2),
– podatki o predlagatelju (obrazec št. 3),
– dispozicija projekta (obrazec št. 4).
Prijavitelj mora Ministrstvu za gospodar-

stvo posredovati dokumentacijo o projektu
“Regionalna garancijska shema”, ki pred-
stavlja nadaljnji razvoj finančne podpore po-
djetništvu na regionalni ravni, kjer so garan-
cijske sheme že vzpostavljene, oziroma raz-
voj in vzpostavitev garancijske sheme v re-
gionalnih razvojnih agencijah, kjer le-te še
niso vzpostavljene. Priložiti je potrebno fi-
nančno konstrukcijo z navedbo virov finan-
ciranja in časovno dinamiko koriščenja sred-
stev,

– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(obrazec št. 5),

– predstavitev regije, ki jo pokriva prija-
vitelj.

6. Merila za izbiro in njihova uporaba:
1. Navodilo o prednostnih območjih

dodeljevanja spodbud, pomembnih za skla-
dni regionalni razvoj (skupine regij oziroma
občin A (45%), B (35%), C (25%), D (15%),

2. kakovost prijavljenega projekta
(15%),

3. izvedljivost projekta (15%),
4. število malih in srednje velikih po-

djetij v regiji (10%),
5. število zaposlenih v malih in sred-

nje velikih podjetjih v regiji (10%),
6. velikost regije (5%).

7. Prijava in razpisni rok: rok za vložitev
prijav je 8. 10. 2001.

Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Mini-
strstvo za gospodarstvo, Enota Maribor, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor.

Popolna vloga v skladu z razpisnimi po-
goji mora biti dostavljena na zgornji naslov v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni
razpis »Regionalna garancijska shema«. Na
ovitku mora biti jasno naveden naziv in na-
slov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa pri-
kazan v slovenski valuti (SIT).

8. Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravi-

la strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo
javno in bo potekalo 10. 10. 2001.

9. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o rezultatih javnega razpisa obveščeni v za-
konitem roku.

10. Razpisna dokumentacija: prijavitelji
lahko razpisno dokumentacijo:

1. dvignejo na sedežu Ministrstva za
gospodarstvo, Enota Maribor, Trubarjeva
11, 2000 Maribor do 5. 10. 2001, vsak
dan od 8. do 14. ure. Kontaktna oseba je
Alenka Marovt, tel. 02/234-10-33.

2. poiščejo na internet naslovu:
http://www.gov.si/mg/.

11. Splošni pogoji
Ministrstvo za gospodarstvo bo sprem-

ljalo porabo dodeljenih sredstev iz javnega
razpisa. Prijavitelji in nosilci projektov so dol-
žni omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je vsak čas možna kontrola realiza-
cije ter vpogled v poslovne knjige in listine,
ki se nanašajo na projekt. Potek projektov
bodo spremljale regionalne razvojne agen-
cije in o tem poročale Ministrstvu za gospo-
darstvo in Javnemu skladu RS za razvoj ma-
lega gospodarstva.

Če sredstva niso porabljena za namene,
za katere so bila dodeljena, ali se je sred-
stva kakorkoli odtujilo, ima ministrstvo mož-
nost zahtevati takojšnje vračilo sredstev v
enkratnem znesku, v realni višini s pripada-
jočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 352-01-5/01 Ob-54968
Na podlagi 8. člena Odloka o oglaševa-

nju v Občini Sežana (Uradni list RS, št.
114/00) objavlja Občina Sežana

javni razpis
za zbiranje ponudb za opravljanje
dejavnosti oglaševanja v Občini

Sežana
1. Naročnik, naslov naročnika: Občina

Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana,
tel. 05/731-01-00, faks 05/731-01-23.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je opravljanje dejavnosti ogla-
ševanja na območju Občine Sežana v skla-
du z Odlokom o oglaševanju v Občini Seža-
na.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu:

1. Ponudnik pripravi ponudbo za posta-
vitev posamezne vrste objektov in naprav za
oglaševanje na naslednjih lokacijah in izvaja
oglaševanje na teh objektih in napravah:

– mesto Sežana,
– naselja: Lokev, Orlek, Povir, Merče,

Žirje, Gorenje, Štorje, Griže, Vrabče, Sela,
Stomaž, Štjak, Kazlje, Dobravlje, Avber, Po-
nikve, Kopriva, Skopo, Dutovlje, Krajna vas,
Pliskovica, Veliki Dol, Tomaj, Križ, Šmarje
pri Sežani, Vrhovlje, Dol pri Vogljah,

– na sedmih lokacijah na mejah Občine
Sežana (7),

– lokacije v mestu Sežana za postavitev
svetlobnih vitrin in svetlobnih in vrtljivih pri-
kazovalnikov predlaga ponudnik,

– rok za postavitev objektov in naprav za
oglaševanje je 6 mesecev po izbiri izvajalca
oglaševanja,

– ponudnik lahko pripravi ponudbo v ce-
loti za vse vrste objektov in naprav ali pa
samo za nekatere vrste objektov in naprav.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik, prijavljen
pri davčni upravi v Sloveniji,

– da izpolnjuje predpisane pogoje za
opravljanje razpisane dejavnosti in predloži
dokazila, pravna oseba izpisek iz sodnega
registra in odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev; samostojni podjetnik prigla-
sitveni list,

– da predloži opis oziroma načrt objek-
tov in naprav za oglaševanje in lokacijo (sli-
ke, skice, opis materialov in drugo),

– predložiti mora reference za razpisano
dejavnost oglaševanja,

– plačilo varščine za resnost ponudbe in
izvedbe del v višini 10% ponujene vrednosti
nadomestila, ki se plača na žiro račun
51420-630-90046, Občina Sežana s pripi-
som Varščina – oglaševanje,

– ostali pogoji po razpisni dokumenta-
ciji.

3. Dodatni pogoji:
1. Izvajalec mora v času volilne kampa-

nje za oglaševanje zagotoviti najmanj na-
slednje lokacije:

– v mestu Sežana: 5 brezplačnih lokacij
za oglaševanje;

– v naselju Lokev: 1 brezplačno lokacijo
za oglaševanje;

– v naselju Dutovlje: 1 brezplačno loka-
cijo za oglaševanje.

Način oglaševanja mora potekati v skla-
du z Zakonom o volilni kampanji. Posamez-
ne lokacije se dogovorijo pred začetkom
volilne kampanje s predstavniki občinske
uprave.

2. Izvajalec mora na oglaševalnih objek-
tih (usmerjevalnih tablah) omogočiti brez-
plačno označitev javnih ustanov, znameni-
tosti v mestu Sežana in izvedbo ter postavi-
tev označevalnih tabel na občinskih mejah
(7).

4. Izklicna cena nadomestila: dani sta
dve varianti poravnave nadomestila:

Varianta I: izklicno nadomestilo za upo-
rabo vseh razpisanih javnih površin za ogla-
ševanje znaša najmanj 3,500.000 SIT. Po-
nudnik lahko ponudi višino nadomestila
glede na ponujeni obseg oglaševanja.
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Oglaševanje se izvaja na oglaševalnih ob-
jektih in napravah, ki jih postavi izvajalec
na lastne stroške. Ti objekti in naprave bo-
do v lasti izvajalca oglaševanja. V tem pri-
meru jih mora po prekinitvi pogodbe od-
straniti, razen usmerjevalnih tabel in ozna-
čevalnih tabel, ki so predmet 2. točke do-
datnih pogojev.

Nadomestilo vplača izbrani ponudnik v
roku 30 dni po izdaji dovoljenja na žiro ra-
čun 51420-630-90046 Občine Sežana, s
pripisom »Nadomestilo za oglaševanje«.

Izvajalec plačuje komunalno takso v skla-
du z Odlokom o oglaševanju v Občini Seža-
na. Plačilo takse ni predmet javnega razpi-
sa.

Varianta II.: izklicno nadomestilo za upo-
rabo vseh razpisanih javnih površin za ogla-
ševanje znaša najmanj 3,500.000 SIT. Po-
nudnik lahko ponudi višino nadomestila gle-
de na ponujeni obseg oglaševanja. Oglaše-
vanje se izvaja na objektih in napravah, ki jih
postavi izvajalec na lastne stroške, le-te po-
stanejo last občine. V tem primeru se nado-
mestilo uporabi kot plačilo teh oglaševalnih
objektov in naprav, o čemer se sklene po-
sebna pogodba.

Izvajalec plačuje komunalno takso v skla-
du z Odlokom o oglaševanju v Občini Seža-
na. Plačilo takse ni predmet javnega razpi-
sa.

5. Merila za izbor:
– ponudba nadomestila za uporabo jav-

nih površin,
– kvaliteta objekta oglaševanja,
– obseg ponudbe,
– reference,
– druge ugodnosti.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili objektov ali naprav za

oglaševanje skladno z odlokom o oglaševa-
nju,

– niso odstopili občini plakatnih mest za
potrebe volilne kampanje.

6. Čas in kraj oddaje ponudb: ponudbo
je treba oddati na naslov Občina Sežana,
Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v zaprti
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
oglaševanje«. Naslov pošiljatelja mora biti
označen na hrbtni strani.

Ponudbe je potrebno oddati do 15. okto-
bra 2001 do 11. ure, v sobi št. 64.

7. Čas in kraj odpiranja ponudb: datum
odpiranja ponudb je 15. oktober 2001 ob
13. uri v mali sejni dvorani Občine Sežana,
Partizanska c. 4, Sežana.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najkasneje v roku 60 dni po odpiranju po-
nudb.

9. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo posreduje: Vida Rojc, soba št.
76, tel. 05/731-01-20, v uradnih dneh ob-
činske uprave (pon., sreda, petek) med 8.
in 11. uro.

Znesek plačila za razpisno dokumenta-
cijo znaša 5.000 SIT in se plača na žiro
račun 51420-630-90046 Občine Sežana,
s pripisom Pristojbina za javni razpis – ogla-
ševanje.

Dokazilo o plačilu je potrebno predložiti
ob dvigu razpisne dokumentacije.

10. Dodatna pojasnila: v skladu z 9. čle-
nom Odloka o oglaševanju v Občini Sežana
se za postopek tega javnega razpisa smisel-

no uporabljajo določbe Zakona o javnih na-
ročilih.

11. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 10. 9. 2001.

Občina Sežana

Ob-54826
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran ob-

javlja

razpis za zbiranje ponudb –
predlogov zainteresiranih

partnerjev-sovlagateljev pri nadaljnem
razvoju letališča Portorož-Sečovlje in

dokapitalizaciji družbe Aerodrom
Portorož d.o.o. in ostale turistične

infrastrukture
(golf igrišče)

1. Splošna določila
Občina Piran se je odločila, da preko

širše poslovne javnosti poišče zainteresira-
ne partnerje-sovlagatelje pri nadaljnem raz-
voju letališča Portorož-Sečovlje in dokapita-
lizaciji družbe Aerodrom Portorož d.o.o., ka-
tere edini družbenik je Občina Piran.

Aerodrom Ljubljana d.d. je, kot upravlja-
vec glavnega in osrednjega letališča RS, že
pokazal poslovni interes in je zainteresiran
za nadaljni razvoj portoroškega letališča ter
se je kot strateški partner pripravljen zave-
zati, da bo letališče Portorož vključil v mre-
žo mednarodnih regionalnih letališč.

Ker je razvoj letališča povezan z dodatno
ponudbo turizma v občini (npr. predvideni
projekt izgradnje golfa v občini) je razpis
vezan na zbiranje ponudb o zainteresirano-
sti vlaganj v razvoj letališča kot tudi v ostalo
turistično infrastrukturo (golf in podobno) v
smislu dodatne turistične ponudbe, za kar
bo morala občina sprejeti ustrezne prostor-
ske akte.

2. Razpisna dokumentacija
– osnutek Pisma o nameri,
– povzetek Gospodarske študije o ute-

meljenosti nadaljnega poslovanja letališča
Portorož,

– idejna zasnova podaljšanja letališke
steze,

– bilančni podatki družbe Aerodrom Por-
torož d.o.o.,

– idejna zasnova izgradnje golf igrišča.
Razpisno dokumentacijo ponudnik dvig-

ne pri naročniku proti potrdilu o plačilu stro-
škov v višini 3.000 SIT na ŽR Občine Piran
št. 51410-630-90030.

Obvezna vsebina ponudbe – predlogov:
– predstavitev ponudnika,
– predstavitev in obrazložitev vsebine po-

nudbe za sodelovanje z ločenim prikazom
za razvoj letališča in za razvoj ostale turistič-
ne infrastrukture,

– podatek o višini sredstev, ki jih je po-
samezen ponudnik pripravljen vložiti v raz-
voj letališča in v ostale projekte turistične
infrastrukture ter o obliki vlaganja (kot vlo-
žek v gospodarsko družbo ali kako druga-
če),

– navedba referenc ponudnika s podatki
o ponudniku,

– priložena izjava ponudnika, da je pri-
pravljen skleniti pismo o nameri.

4. Roki izdelave, oprema ponudbe –
predloga:

– zbiranje ponudb - predlogov za sode-
lovanje se prične z dnem objave,

– ponudbe – predloge naj udeleženci v
zaprti kuverti pošljejo na naslov: Občina Pi-
ran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran s pripisom
“Ne odpiraj, razpis – Letališče Portorož-Se-
čovlje” najkasneje do 10. 10. 2001.

5. Končna določila
Vsi udeleženci bodo obveščeni o preje-

tih ponudbah-predlogih. Razpisovalec bo
podatke posredoval tako, da bo varovana
poslovna skrivnost. Javno odpiranje po-
nudb-predlogov ni predvideno.

Razpisa ni mogoče razumeti kot javni
razpis za oddajo javnega naročila oz. odda-
jo koncesije po Zakonu o javnih naročilih.

Za udeležbo na razpisu ni mogoče priča-
kovati ali zahtevati nagrade oz. nadomestila
stroškov, saj ga ni mogoče razumeti kot z
javnim razglasom dane obljube za nagrado
(ZOR).

Razpisa ni mogoče šteti kot povabila k
oddaji ponudbe. Predloga udeležencev ni
mogoče šteti kot ponudbe in udeleženca
ne zavezuje. Gradivo, ki ga bo udeleženec
dostavil razpisovalcu se ne vrača in ga ude-
leženec prenaša neodplačno v last razpiso-
valca.

Vsa pojasnila v zvezi s predmetno zade-
vo lahko ponudniki zahtevajo pri Občini Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Piran; Urad za gospo-
darstvo in turizem, predstojnik Bertok Lju-
bo, tel. 671-03-00 ali 671-03-30, faks
671-03-09.

Občina Piran

Ob-54729
Na podlagi Proračuna RS za leto 2001

(Ur. l. RS, št. 32/01), Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
32/01), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 66/01), Zakona o postopnem zapi-
ranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00)
ter Gospodarsko finančnega načrta Rudni-
ka Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. za leto 2001
(sprejet na 4. skupščini družbe) objavlja Ru-
dnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. v sodelovanju
z Ministrstvom za okolje in prostor

javni razpis
za dodelitev sredstev za financiranje

prezaposlovanja in samozaposlovanja
delavcev družbe RTH, d.o.o.

I. Proračunski uporabnik: Rudnik Trbov-
lje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva, namenje-

na financiranju prezaposlovanja in samoza-
poslovanja delavcev družbe RTH, d.o.o.
Sredstva se bodo v obliki premij dodeljeva-
la sporazumno z delavci družbe, ki bodo
izrazili željo za samozaposlitev, oziroma dali
soglasje k prezaposlitvi. Premije v višini od
1,5 do 2,0 mio SIT bodo na osnovi sklenje-
nih pogodb, izbranim prijaviteljem izplačane
v pogodbeno dogovorjenem roku, ki prične
teči od dneva predložitve sledečih doku-
mentov:

a) potrjenih dokazil o dejanski prezapo-
slitvi oziroma samozaposlitvi,

b) ustreznih instrumentov zavarovanja
terjatev družbe RTH za primer nespoštova-
nja pogodbenih obveznosti.
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III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo delavci RTH,

ki se želijo samozaposliti kot samostojni
podjetnik ali kmet in že delujoče gospo-
darske družbe ter samostojni podjetniki, ki
imajo prosta delovna mesta, katerih sto-
pnja zahtevnosti ustreza kadrovski struktu-
ri delavcev RTH, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:

a) so registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah, oziroma imajo priglašeno de-
javnost pri davčnem organu,

b) niso v stanju kapitalske neustreznosti
po drugem odstavku 10. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij,

c) niso v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,

d) eno leto pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega po progra-
mu ugotavljanja trajno presežnih delavcev,

e) niso prejeli drugih sredstev, ki po vse-
bini sodijo med državne pomoči.

Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o stri-

njanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1/a
oziroma 1/b),

– prijavni obrazec (obrazec št. 2/a ozi-
roma 2/b),

– podatke o prijavitelju (obrazec 3/a ozi-
roma 3/b),

– podpisan vzorec pogodbe (obrazec št.
4/a oziroma 4/b),

– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30
dni, oziroma kopijo priglasitvenega lista, po-
trjeno s strani davčnega organa, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejša od 30
dni,

– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določe-
nih z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne
sme biti starejše od 30 dni,

– podatke o boniteti poslovanja (BON-1
za preteklo leto, potrjen s strani APP oziro-
ma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti za
preteklo leto, (če samostojni podjetnik
odločbe še ni prejel, naj dostavi kopijo na-
povedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani
DURS)),

– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od
30 dni (BON-2, potrjen s strani APP, oziro-
ma potrdilo poslovne banke, da prijavite-
ljev račun zadnjih šest mesecev ni bil blo-
kiran),

– fotokopija bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 2000.

(Opomba za delavce RTH veljajo obrazci
z oznako /b; listine od pete alinee dalje
dostavijo samo prijavitelji za prezaposlova-
nje).

Prednost pri izboru bodo imeli delavci
RTH in ponudniki prostih delovnih mest, ki
bodo v času do oddaje vlog uspeli pridobiti
soglasje delavca za prezaposlitev.

IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska vrednost sredstev, ki so na

razpolago za leto 2001 znaša 18,000.000
SIT. Sredstva bo RTH zagotovilo Ministrstvo
za okolje in prostor v breme proračunske
postavke 4250 – Programi zapiranja RTH
po ZPZRTH.

V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti sredstva porabljena

Proračunska sredstva morajo biti porab-
ljena v tekočem letu, tj. v letu 2001.

VI. Način prijave in razpisni rok
Prijavitelji morajo popolno prijavo, v skla-

du s prejetimi navodili iz razpisne dokumen-
tacije poslati priporočeno na naslov Rudnik
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, ali oddati v tajništvu družbe
RTH, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, v
zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – raz-
pis – financiranje prezaposlovanja in samo-
zaposlovanja delavcev RTH« in s polnim na-
slovom pošiljatelja na zadnji strani.

Rok za oddajo vloge je 8. 10. 2001 do
12. ure. Vlog, ki ne bodo imele oznake ozi-
roma ne bodo prispele pravočasno, komisi-
ja ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponu-
dnikom.

VII. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb ni javno in bo v sredo,

10. 10. 2001 ob 12.30, v sejni sobi druž-
be RTH.

VIII. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izboru pisno obvešče-

ni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
IX. Razpisna dokumentacija
Stroške razpisne dokumentacije v višini

3.000 SIT + DDV lahko prijavitelji poravnajo
v blagajni družbe Rudnika Trbovlje-Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje ali
z nakazilom na žiro račun družbe RTH, šte-
vilka 52700-601-18647. V primeru nakazi-
la je potrebno na plačilni nalog obvezno
napisati namen, in sicer »RD-SP P1/01«.
Plačniki morajo fotokopijo dokazila o plači-
lu, skupaj s podatki, ki so potrebni za izsta-
vitev računa, poslati na naročnikov telefaks
št. 03/565-21-00.

V času trajanja razpisa bo razpisna doku-
mentacija na voljo vsak delovni dan med 9.
in 12. uro, na sedežu družbe Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, pri Cestnik Ireni (tel.
03/56-26-144 int. 474, faks 03/ 56 –52
-100, e-mail: irena.cestnik@rth.si), kjer bo-
do na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila
in informacije, oziroma jo bo naročnik jav-
nega razpisa poslal na prijaviteljev poštni
in/ali elektronski naslov.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-54750
Na podlagi slovenskega dela sofinanci-

ranja Phare CBC programa Slovenija Avstri-
ja 2000, projekta »Emerging EU« objavlja
Mariborska razvojna agencija p.o.

javni razpis
za izbor izvajalca za rekonstrukcijo

poslovne stavbe
1. Naročnik: Mariborska razvojna agen-

cija p.o., Glavni trg 17, 2000 Maribor, faks
02/234-50-80.

2. Predmet naročila: izvedba gradbenih
del rekonstrukcije zahodnega trakta obsto-
ječega objekta »KPD«.

3. Kraj izvedbe: Pobreška 20a, Maribor.
4. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

riantne ponudbe ne bodo upoštevane.
5. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 25. 10.
2001 do 25. 12. 2001.

6. Naslov družbe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: ponudnik lahko dvigne razpi-
sno dokumentacijo, katere sestavni del je
popis del in karakteristični tlorisi in prerezi,
če v tajništvu Mariborske razvojne agencije
(Glavni trg 17, Maribor) preda kopijo potrje-
nega virmana, ki je dokaz, da je plačal stro-
ške razpisne dokumentacije. Ob dvigu raz-
pisne dokumentacije zainteresirano ponu-
dniki navedejo davčno in matično številko
ponudnika ter telefonsko in telefaksno šte-
vilko kontaktne osebe ponudnika.

7. Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro.

8. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroški razpisne dokumen-
tacije znašajo 5.000 tolarjev. Žiro račun na-
ročnika je 51800-603-36077.

9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: naročnik mora ponud-
be prejeti najkasneje do 8. 10. 2001 do
vključno 12. ure.

10. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Mariborska razvojna agencija
p.o., Glavni trg 17, Maribor (po pošti), ali
osebno v tajništvu Mariborske razvojne
agencije

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 2001 ob
13. uri, v prostorih naročnika, Glavni trg 17
v Mariboru.

12. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predviden datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
30. 10. 2001 oziroma do sklenitve pogod-
be; ponudniki bodo o izboru obveščeni do
15. 10. 2001.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za priznanje sposobnosti: ti pogoji so
podrobno navedeni v razpisni dokumentaci-
ji.

14. Merila za dodelitev naročila: ponud-
bena cena.

15. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 6. 10. 2001.

Mariborska razvojna agencija p.o.

Št. 54/01 Ob-54742
Čebelarska zveza Slovenije, Cankarjeva

3, 1000 Ljubljana, objavlja

javni natečaj
za oddajo poslovnih prostorov v
dolgoročni najem za opravljanje

trgovinske, gostinske in agencijske
dejavnosti v novi zgradbi

najemodajalca na Brdu pri Lukovici
št. 8.

Dokumentacijo s pogoji zainteresirani
prevzamejo na sedežu zveze vsak dan od
17. 9. do 28. 9. 2001 v času od 8. do
14. ure.

Ponudbe morajo biti oddane do 15. 10.
2001 v zaprti kuverti z oznako “javni natečaj
– ne odpiraj”, odločitev o izboru pa bo naje-
modajalec izdal v roku 30 dni.

Najemodajalec ni dolžan skleniti pogod-
be o najemu z nobenim ponudnikom.

Predsednik ČZS
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Razpisi delovnih
mest

Ob-54970
V skladu z 18. členom Zakona o Urad-

nem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
57/96), 9. in 10. členom Družbene pogod-
be Javnega podjetja Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. ter sklepom nadzornega
sveta Javnega podjetja Uradni list Repub-
like Slovenije d.o.o. z dne 6. septembra
2001 razpisna komisija razpisuje delovno
mesto

direktorja Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o.

Pogoji:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– visokošolska izobrazba pravne, eko-

nomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj pet let izkušenj na vodilnih ali

vodstvenih nalogah,
– poznavanje organiziranosti in delova-

nja državnih inštitucij,
– poznavanje problematike izdajanja

uradnega glasila Republike Slovenije,
– usposobljenost za organiziranje in

koordiniranje rednega in pravočasnega iz-
hajanja Uradnega lista Republike Slovenije
in Registra pravnih predpisov, objavljenih v
uradnem glasilu,

– aktivno znanje najmanj enega svetov-
nega jezika,

– kandidat ne sme biti poslanec Držav-
nega zbora RS ali funkcionar politične stran-
ke.

Kandidati morajo k prijavi na razpis prilo-
žiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja
javnega podjetja (največ pet tipkanih strani).

Mandat direktorja traja štiri leta, z mož-
nostjo ponovnega imenovanja.

Direktorja imenuje skupščina Javnega
podjeta Uradni list Republike Slovenije
d.o.o. na predlog nadzornega sveta.

Pisne vloge z oznako “Razpisna komisija
nadzornega sveta Javnega podjetja Uradni
list Republike Slovenije d.o.o.” z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema taj-
ništvo podjetja, Slovenska 9, 1000 Ljublja-
na, 15 dni po objavi razpisa.

Razpisna komisija bo upoštevala le vlo-
ge, ki jim bodo priložena vsa potrdila o iz-
polnjevanju pogojev.

Za aktivno znanje tujega jezika bo veljalo
le potrdilo, ki ga izda Filozofska fakulteta ali
ustanova, verificirana za programe izpopol-
njevanja v tujih jezikih.

O predlogu, ki ga bo nadzorni svet Jav-
nega podjetja Uradni list Republike Sloveni-
je d.o.o. posredoval skupščini Javnega po-
djetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po
izteku roka za prijave na razpis.

Razpisna komisija
nadzornega sveta
Javnega podjetja

Uradni list Republike Slovenije d.o.o.

Št. 111-34/01-0515 Ob-54861
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 72. člena Zakona o državnem tožil-
stvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Murski Soboti,

– 1 prosto mesto okrožnega držav-
nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Novi Gorici.

Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 409 Ob-54876
Na podlagi 22. člena Uredbe o preobli-

kovanju javnega gospodarskega zavoda
»Center za promocijo turizma Slovenije« - »
Slovenian tourist board« v javni gospodarski
zavod »Slovenska turistična organizacija« -
»Slovenian tourist board« (Uradni list RS,
št.99/99, 24/00 in 79/00), Statuta STO in
sklepa upravnega odbora STO z dne 17. 7.
2001 objavlja Slovenska turistična organi-
zacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana javni
razpis za delovno mesto

generalnega direktorja Slovenske tu-
ristične organizacije

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo visokošolsko izobrazbo ekonom-
ske, pravne ali druge družboslovne smeri in
najmanj 10 let delovnih izkušenj na podro-
čju turizma, od tega najmanj 5 let opravlja-
nja vodstvenih ali vodilnih del na tem podro-
čju,

– so državljani Republike Slovenije,
– aktivno obvladajo tri tuje jezike (angle-

škega, nemškega in en izbirni tuj jezik).
Kandidati naj svoji prijavi na razpis prilo-

žijo:
– življenjepis, z navedbo splošnih podat-

kov, navedbe delovne dobe in opisom de-
lovnih izkušenj ter opisom njihovih mened-
žerskih izkušenj z dokazanimi referencami s
tega področja,

– program dela oziroma vizijo razvoja
Slovenske turistične organizacije povezano
s strateškimi cilji razvoja slovenskega turi-
zma,

– dokazila o:
* državljanstvu (kopija potrdila MNZ),
* znanju tujih jezikov (kopija spričevala,

potrdilo ustanove, verificirane za učenje tu-
jih jezikov,…),

* izobrazbi (kopija diplome).
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o

izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v
zaprti ovojnici na naslov: Slovenska turistič-
na organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis
za generalnega direktorja STO«, in sicer v
15 dneh po objavi tega razpisa.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45-ih dneh od dneva poteka
roka za prijavo. Izbrani kandidat mora na-
stopiti funkcijo najkasneje v 60-ih dneh po
izdaji sklepa o izbiri.

Nepravočasne in nepopolno označene
prijave bodo izločene iz razpisa in neodprte
vrnjene pošiljatelju.

V primeru potrebe po dodatnih dokazilih
bodo kandidati pozvani k dopolnitvi svoje
vloge.

Če nihče od prijavljenih kandidatov ne
bo izbran, se bo postopek za izbiro ponovil.

Slovenska turistična organizacija

Št. 01-546/1-01 Ob-54846
Na podlagi določb 24. člena Statuta Svet

Kliničnega centra Ljubljana razpisuje nasled-
nja delovna mesta s posebnimi pooblastili:

1. Delovno mesto predstojnika
Klinike za otorinolaringologijo in cerviko-

facialno kirurgijo,
Ortopedske klinike,
Kliničnega inštituta za radiologijo,
Klinike za nuklearno medicino,
Kliničnega oddelka za kardiologijo,
Kliničnega oddelka za žilne bolezni,
Kliničnega oddelka za nefrologijo,
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,

diabetes in presnovne bolezni (SPS Interna
klinika),

Kliničnega oddelka za hematologijo,
Kliničnega oddelka za revmatologijo,
Kliničnega oddelka za hipertenzijo,
Kliničnega oddelka za intenzivno interno

medicino,
Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in

ožilja,
Kliničnega oddelka za abdominalno ki-

rurgijo,
Kliničnega oddelka za nevrokirurgijo,
Kliničnega oddelka za plastično kirurgijo

in opekline,
Kliničnega oddelka za travmatologijo,
Kliničnega oddelka za urologijo,
Kliničnega oddelka za anesteziologijo in

intenzivno terapijo operativnih strok,
Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo

in intenzivno terapijo,
Kliničnega oddelka za kirurške infekcije,
Kliničnega oddelka za nevrologijo,
Kliničnega oddelka za nevrofiziologijo,
Kliničnega oddelka za ginekologijo,
Kliničnega oddelka za perinatologijo,
Kliničnega oddelka za reprodukcijo,
Kliničnega oddelka za endokrinologijo,

diabetes in presnovne bolezni (SPS Pedia-
trična kl.),

Kliničnega oddelka za nefrologijo (SPS
Pediatrična klinika),

Kliničnega oddelka za nevrologijo (SPS
Pediatrična klinika).

Za predstojnika lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo medi-
cinske smeri,

– da ima naziv visokošolskega učitelja
medicinske fakultete,

– da predloži program dela in razvoja
klinike, kliničnega inštituta oziroma klinične-
ga oddelka.

Delovno mesto predstojnika Klinične-
ga inštituta za klinično kemijo in klinično
biokemijo
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Za predstojnika lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima naziv visokošolskega učitelja,
– da predloži program dela in razvoja

kliničnega inštituta.
Svet KC bo imenoval predstojnika posa-

mezne organizacijske enote na predlog
Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mne-
nja strokovnega kolegija klinike, kliničnega
oddelka oziroma kliničnega inštituta za do-
bo 4 let.

2. Delovno mesto vodje
Službe za alergologijo in revmatske bo-

lezni,
Službe za gastroenterologijo,
Službe za neonatologijo,
Službe za onkologijo in hematologijo,
Službe za otroško psihiatrijo,
Centra za medicinsko rehabilitacijo,
Centra za fiksno protetiko,
Centra za snemno protetiko,
Centra za zobno in čeljustno ortopedijo,
Centra za ustne bolezni in parodontopa-

tije,
Centra za otroško in preventivno zoboz-

dravstvo,
Inštituta za predklinično protetiko.
Za vodjo lahko kandidira oseba, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medi-

cinske smeri,
– da predloži program dela in razvoja

organizacijske enote.
Svet KC bo imenoval vodjo posamezne

organizacijske enote na predlog Strokovne-
ga sveta KC in po pridobitvi mnenja strokov-
nega kolegija organizacijske enote za dobo
4 let.

Na podlagi določb 33. in 73. člena sta-
tuta ter sklepa generalnega direktorja z dne
25. 7. 2001, Klinični center Ljubljana razpi-
suje:

3. Delovno mesto pomočnika gene-
ralnega direktorja za komercialne zade-
ve

Za pomočnika generalnega direktorja za
komercialne zadeve lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– da ima univerzitetno izobrazbo eko-
nomske smeri,

– da ima najmanj 10 let dela v stroki, od
tega 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih,

– da ima sposobnost stokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval pomoč-
nika generalnega direktorja za komercialne
zadeve za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote tam, kjer je to razpisni
pogoj, naj kandidati pošljejo v roku 15 dni
po objavi tega razpisa na naslov: Klinični
center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohori-
čeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom
“za razpisno komisijo za delovno mesto za
katerega kandidirajo”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.

Klinični center Ljubljana

Št. 1163-1/01 Ob-54854
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o

zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91), 25. člena
Statuta javnega zavoda Kobilarna Lipica in
sklepa Sveta Kobilarne Lipica, razpisuje Ko-
bilarna Lipica delovno mesto

1. strokovnega vodje javnega zavo-
da Kobilarna Lipica.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka izobrazba iz ustreznega strokov-
nega področja s področja kmetijstva, smer
zootehnika oziroma veterina,

– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekci-
je in rodovništva v konjereji,

– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program dela.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
tega razpisa, na naslov: Kobilarna Lipica,
Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako »Za razpis
– strokovni vodja«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Kobilarna Lipica

Št. 282 Ob-54884
Mestna občina Velenje razpisuje prosto

delovno mesto na področju
stiki z javnostmi in protokol v Uradu

župana in splošnih zadev z naslednjimi
razpisnimi pogoji:

– VII. stopnja univerzitetne ali visoke stro-
kovne šole,

– najmanj 1 leto delovnih izkušenj (lahko
tudi pripravnik),

– znanje osnov računalniškega progra-
ma Windows,

– delovne izkušnje na področju stikov z
javnostmi,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo-

čen čas s polnim delovnim časom in šest
mesečnim poskusnim delom z možnostjo
sklenitve delovnega razmerja za nedoločen
čas.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Št. 282 Ob-54885
Mestna občina Velenje razpisuje prosto

delovno mesto
vodje službe za gospodarjenje s sta-

novanji in svetovalec predstojnika za go-
spodarske javne službe ter prostor z na-
slednjimi razpisnimi pogoji:

– VII. stopnja univerzitetne ali visoke stro-
kovne šole,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– organizacijske in vodstvene sposobno-

sti,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o de-

lavcih v državnih organih.

Delovno razmerje bo sklenjeno za dolo-
čen čas s polnim delovnim časom in šest
mesečnim poskusnim delom z možnostjo
sklenitve delovnega razmerja za nedoločen
čas.

Prijave z dokazili pošljite na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Ob-54882
Osnovna šola Bibe Röcka Šoštanj, Kaju-

hova 8, 3325 Šoštanj, razpisuje prosto de-
lovno mesto

učitelja razrednega pouka v oddelku
podaljšanega bivanja, za določen čas, s pol-
nim delovnim časom.

Začetek dela: takoj.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, do-

ločene z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja. Prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8
dneh po objavi na gornji naslov.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v za-
konitem roku.

Osnovna šola
Bibe Röcka Šoštanj

Druge objave

Obvestilo

Št. 714-07/2001 Ob-54735
Ministrstvo za pravosodje obvešča, da

bo s 1. oktobrom 2001 vzpostavljena evi-
denca pravnih oseb, kaznovanih za kazniva
dejanja.

S tem dnem je potrebno v vlogi za izdajo
potrdila iz navedene evidence navesti naziv
pravne osebe in njen sedež, številko vpisa v
sodni register in matično številko, ter v skla-
du z zakonom o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00) priložiti
upravno takso v vrednosti 60 točk.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-54848
Na podlagi petega odstavka 92. člena

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96)
je Strokovni svet RS za poklicno in strokov-
no izobraževanje na 49. seji dne 15. 6.
2001 sprejel

kriterije
za določitev vidnih dosežkov na

strokovnem področju za pridobitev
naziva predavatelj višje šole

Naziv predavatelj višje šole si lahko pri-
dobi, kdor lahko dokaže vidne dosežke na
svojem strokovnem področju, in sicer:

I. Vidni dosežki na področju izobraževa-
nja

1. Sodelovanje (soavtorstvo) pri pripravi
javnoveljavnih izobraževalnih programov, ka-
talogov znanj, učnih načrtov, izpitnih katalo-
gov ipd., pri uvajanju inovacij na šoli ter
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sodelovanje pri mednarodnih projektih (kot
vodja ali član projektne skupine).

2. Priprava študijskih gradiv in pripomoč-
kov za izvajanje izobraževalnega programa
višje strokovne šole in priprava elaboratov
za uvajanje višješolskih programov.

3. Uspešna pedagoška praksa (najmanj
3 leta) in sodelovanje pri pripravi študijskih
gradiv in drugih pripomočkov za izvajanje
javno veljavnih izobraževalnih programov.

4. Mentorstvo udeležencem tekmovanj,
pri katerih so se udeleženci uvrstili na prva
tri mesta v državi ali so uspešno sodelovali
na mednarodnem tekmovanju.

5. Sodelovanje pri strokovnih izpitih, ki
so določeni z zakonom ali drugim predpi-
som na državnem nivoju.

6. Priprava in sodelovanje pri izvajanju
programov v okviru permanentnega spopol-
njevanja učiteljev ali posameznih ciljnih sku-
pin v podjetjih.

7. Pridobitev posebnih znanj in veščin,
ki so pomembna za pedagoško-andrago-
ško delo in niso del študijskih programov,
po katerih si je kandidat pridobil zahtevano
izobrazbo, in/ali vodenje strokovnih društev
in sekcij s področja pedagoškega dela (na-
cionalna predmetna združenja, nacionalne
komisije ipd).

Za kandidate, ki niso redno ali pogodbe-
no zaposleni na področju izobraževanja, šte-
je tudi:

8. Sodelovanje pri razvijanju izobraževa-
nja za potrebe posameznih podjetij in pre-
našanje strokovnih znanj v različnih izobra-
ževalnih oblikah. Uspešno delo pri izvajanju
izobraževanja v podjetjih ali v organizacijah
za izobraževanje odraslih.

9. Mentorstvo in somentorstvo najmanj
trem dijakom oziroma študentom pri semi-
narskih, diplomskih in raziskovalnih nalo-
gah, praktično orientiranih učnih projektih
in podobno; mentorstvo pri praktičnem izo-
braževanju v podjetju.

10. Priprava in sodelovanje pri pripravi
internih študijskih gradiv in drugih pripomoč-
kov za izvajanje izobraževalnih programov.

II. Vidni dosežki na področju strokovne-
ga dela

1. Objavljena strokovna dela, članki, re-
ferati in podobno z ustreznega strokovnega
področja.

2. Delovne izkušnje v praksi (ustrezna
podjetja in zavodi) najmanj 3 leta in oprav-
ljen strokovni izpit izven vzgoje in izobraže-
vanja.

3. Zaključeno podiplomsko izobraževa-
nje, usmerjeno v strokovno področje, za
katerega kandidat kandidira.

4. Vodenje ali sodelovanje pri zahtevnih
praktičnih projektih. Sodelovanje v medna-
rodnih projektih ali drugo zahtevno strokov-
no mednarodno sodelovanje.

5. Pridobitev patenta ali inovacije, ki je
dokumentirana.

6. Vodenje strokovnih društev in sekcij
na regionalnem ali nacionalnem nivoju.

7. Dokazila o posebnih znanjih in vešči-
nah, ki so pomembna za izvajanje predme-
ta, za katerega kandidira, in niso del študij-
skih programov, po katerih si je kandidat
pridobil zahtevano izobrazbo.

Za kandidate, ki so redno zaposleni na
področju izobraževanja, pa tudi:

8. Izkušnje pri aplikaciji stroke na ustrez-
nem delovnem področju oziroma praktično
sodelovanje s podjetji in zavodi.

9. Aktivno sodelovanje v strokovnih
društvih in sekcijah na regionalnem ali naci-
onalnem nivoju.

10. Sodelovanje pri izdelavi inovacij. So-
delovanje pri mednarodnih projektih.

Kandidat mora izpolnjevati vsaj dve za-
htevi iz vsake točke teh kriterijev, s čimer
dokaže izjemne dosežke na področju na
katerem dela in dobro poznavanje ter uspe-
šno vključevanje v drugo področje.

Kandidat, ki je pridobil naziv učitelj svet-
nik, izpolnjuje pogoje iz prve skupine kriteri-
jev.

Za ponovno imenovanje mora kandidat
predložiti potrdila, da izpolnjuje najmanj tri
izmed zgoraj navedenih kriterijev, ki niso vsi
iz iste skupine in so doseženi v zadnjih petih
letih, to je v času po zadnjem imenovanju.

Veljavnost kriterijev
Z dnem uveljavitve teh kriterijev prene-

hajo veljati prejšnji Kriteriji za določitev vi-
dnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole
(Uradni list RS 27/96).

Ti kriteriji začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Strokovni svet Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje

Ob-54937
Stečajni dolžnik Protex d.o.o., Postojna

v stečaju, Rožna ulica 20, Postojna, objav-
lja

informativno zbiranje ponudb za
prodajo premoženja

Predmet zbiranja ponudbe so:
1. osnovna sredstva po seznamu,
2. zaloge - surovine po seznamu v vre-

dnosti 1,366.422 SIT,
3. zaloge - polizdelki po seznamu v vre-

dnosti 245.769,90 SIT,
4. terjatev do nemškega dolžnika May

exp. imp., Spaichingen v vrednosti
12,000.000 SIT.

Predmet ponudbe je lahko nakup celot-
nega premoženja, ali le dela premoženja
stečajnega dolžnika.

Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila,
ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe.

Prodajna pogodba se sklene v roku 8
dni po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8
dneh po poteku roka za zbiranje ponudb.

Ponudbe se dostavijo na naslov stečaj-
nega dolžnika: Protex d.o.o., p.p. 1522
Ljubljana, s pripisom “ponudba”.

Kupec je dolžan poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji pre-
moženja, kakor vse stroške v zvezi s sesta-
vo pogodbe in prenosom lastninske pravi-
ce.

Ponudbe se dostavijo najpozneje v roku
15 dni po objavi tega oglasa.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z no-
benim od ponudnikov.

Vse informacije lahko dobe ponudniki
po tel. 01/300-40-80 med 13. in 15. uro
ali faks 01/300-40-90.

stečajni upravitelj Brane Gorše

Ob-55049
Zdenko in Tanja Fritz dajeta

ponudbo za prodajo 2.500 oziroma
230 rednih delnic Banke Zasavje, d.d.,

Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke.

Delnice se prodajajo v paketu najboljše-
mu ponudniku, s tem, da ponujena cena ni
nižja od 90% knjigovodske vrednosti delni-
ce na dan 30. 6. 2001.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Ob-54784
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001 v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Osmana
Hodžića, sedaj neznanega prebivališča, iz-
daja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika Osmanu
Hodžiću, roj. 22. 3. 1969, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Pod Tur-
nom 4 v Ljubljani, sedaj neznanega prebiva-
lišča, se postavi Irena Zgonc, delavka Uprav-
ne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Ob-54801
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00) in poo-
blastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01
z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Mirka Mi-
heliča, sedaj neznanega stalnega prebivali-
šča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika Mirku Mihe-
liču, roj. 11. 5. 1951, s prijavljenim prebi-
vališčem na naslovu Celovška cesta 99/A,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se
postavi Irena Zgonc, delavka Upravne eno-
te Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka
sama ali njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Ob-54945
Republika Slovenija, Upravna enota Ljub-

ljana na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/2000) in
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pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-
032/01 z dne 26. 4. 2001, v zadevi ugo-
tavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Karel Papinuttija, sedaj neznanega prebiva-
lišča, izdaja naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika stranki Ka-
rel Papinuttiju, roj. 25. 3. 1955, s prijavlje-
nim stalnim prebivališčem na naslovu Stari
trg 34, Ljubljana, sedaj neznanega prebiva-
lišča, se postavi Irena Zgonc, delavka Uprav-
ne enote Ljubljana.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stran-
ko v postopku toliko časa, dokler ne nasto-
pi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali  njen pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-4/01-1401 Ob-54936
Ugotovi se, da so Pravila o delovanju

Sindikata neodvisnosti KNSS Kompas
hoteli Slovenj Gradec bila sprejeta v
hrambo na Oddelku za družbenoekonom-
ski razvoj občine Slovenj Gradec z odloč-
bo št. 02-4/94 z dne 29. 4. 1994 in
vpisana v evidenco statuta sindikatov pod
zap. št. 58, ter prenehala veljati 7. 9.
2001.

Pravila sindikata neodvisnosti KNSS
Kompas hoteli Slovenj Gradec se izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-31/01-3 Ob-54802
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 5. 9. 2001
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Živila Kranj, tr-
govina in gostinstvo d.d., Cesta na Okro-
glo 3, Naklo in Orel d.o.o., Vrhnika, Ljub-
ljanska cesta 17, Vrhnika, skladna s pra-
vili konkurence in da ji Urad ne bo nasproto-
val.

Družba Živila Kranj je 1. 8. 2001 z lastni-
kom podjetja Orel d.o.o. podpisala pogod-
bo o prodaji 51 % poslovnega deleža v dru-
žbi Orel. V zadevnem primeru gre za kon-
centracijo v smislu določb drugega odstav-
ka 11. člena ZPOmK.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju znanih podat-
kov o strukturi in delovanju upoštevnega tr-
ga trgovine na drobno z izdelki za vsakdanjo
rabo ni izkazan resen sum, da bi bila kon-
centracija neskladna s pravili konkurence.
Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z

določili veljavne zakonodaje in pravili kon-
kurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-23/01-8 Ob-54803
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije družb dne 3. 9.
2001 izdal odločbo, v kateri je skladno z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašena koncentracija družb
Krombach International GmbH, Marbur-
ger Strasse 364, 57223 Kreuztal, Nem-
čija (v nadaljevanju: Krombach Internatio-
nal), Croning livarna podjetje za proiz-
vodnjo in prodajo jeklolitin in modelov
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem (v nadaljevanju: Croning li-
varna) in Armature podjetje za proizvod-
njo armatur d.o.o., Koroška cesta 55,
2366 Muta (v nadaljevanju: Armature), ni
podrejena določbam Zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence.

Krombach International je v priglasitvi kot
osnovo za koncentracijo navedel pridobitev
izključnega nadzora Croning livarne in Ar-
matur, ki sta bili do sedaj v 100-odstotni
lasti SŽ Armature Muta. Croning livarna in
Armature bosta ostali tudi po opravljeni kon-
centraciji v odnosu povezanih oseb, med
katerimi se odnosi ne spreminjajo in kot taki
tvorita ekonomsko celoto. Podjetje Krom-
bach International pa na slovenskem trgu
do sedaj ni imelo prometa, zato ne gre za
koncentracijo v smislu ZPOmK.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-5/01-2 Ob-54907
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)

je dne 7. 9. 2001 na podlagi prvega od-
stavka 23. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; ZPOmK) po uradni dolžnosti uve-
del postopek proti podjetjema Poslovni si-
stem Mercator d.d., Dunajska c. 107,
Ljubljana in Spar Slovenija d.o.o., Šmar-
tinska cesta 152g, Ljubljana, zaradi
domnevne kršitve prvega odstavka 5. čle-
na ZPOmK.

Urad je pri svojem delu pridobil Protokol
o sodelovanju med družbama Mercator d.d.
in Spar d.d., iz katerega izhaja verjetnost,
da gre za omejevalni sporazum v smislu do-
ločb 5. člena ZPOmK. Omejevalna narava
Protokola se izkazuje z dogovorom o sku-
pni nabavi obeh podjetij od dobaviteljev na
slovenskem trgu.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotni-
kova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo ude-
ležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. čle-
nom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za ude-
ležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Sklepi o privatizaciji

Št. 9/01-7 Ob-54944
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ura-
dni list RS, št. 30/98) – v nadaljevanju:
Zakon ter 210. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in 70/00) – v nadaljevanju: ZUP ter
točke 15.2. Statuta Slovenske razvojne dru-
žbe izdaja Slovenska razvojna družba – v
nadaljevanju: SRD naslednji

sklep o privatizaciji
družbe Varnost Moste, Podjetje za

varovanje premoženja, d.o.o.,
Grablovičeva 30, Ljubljana

1. V družbi Varnost Moste d.o.o., matič-
na številka: 5174511, glavna dejavnost: po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje, SRD
izvede privatizacijo poslovnega deleža v no-
minalni višini 31,213.000 SIT kar predstav-
lja 100% v osnovnem kapitalu družbe.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. Poslovni delež v višini 3,122.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
prenese na Slovensko odškodninsko dru-
žbo d.d.;

2.2. Poslovni delež v višini 3,122.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
prenese na Kapitalsko družbo pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja d.d.;

2.3. Poslovni delež v višini 24,969.000
SIT, kar predstavlja 80% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
proda pooblaščenim investicijskim družbam
za lastniške certifikate;

3. Prodajna cena poslovnega deleža iz
točk 2.1. do 2.3. izreka tega sklepa za no-
minalno vrednost 14.000 SIT znaša 22.947
SIT.

4. Podlaga za določitev prodajne cene
deležev iz točk 2.1. do 2.3. je vrednost
celotnega kapitala, ki je bila ugotovljena na
podlagi metodologije za izdelavo otvoritve-
ne bilance stanja na dan 1. 1. 1993, in
sicer v višini 51,150.000 SIT.

5. Poslovni delež, ki je predmet privati-
zacije, daje imetniku pravico do udeležbe
pri upravljanju, pravico do udeležbe na do-
bičku in pravico do ustreznega dela preo-
stalega premoženja v primeru likvidacije ali
stečaja družbe. Poslovni deleži so prosto
prenosljivi.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba d.d.

Št. 9/01-6 Ob-54963
Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98; – v nadaljevanju: zakon)
ter 210. člena Zakona o splošnem uprav-
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nem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in
70/00; – v nadaljevanju: ZUP) ter točke
15.2. Statuta Slovenske razvojne družbe iz-
daja Slovenska razvojna družba – v nadalje-
vanju: SRD

sklep o privatizaciji
družbe Ribe Maribor, ribogojstvo in
trgovina d.o.o., Partizanska cesta 6,

Maribor
1. V družbi Ribe Maribor d.o.o., matična

številka: 5095387, dejavnost: ribogojstvo,
ribiške storitve, predelava in proizvodnja rib-
jih izdelkov, trgovina, SRD izvede privatiza-
cijo poslovnega deleža v nominalni višini
31,740.000 SIT, kar predstavlja 70,53% v
osnovnem kapitalu družbe.

2. Privatizacija se izvede na naslednje
načine:

2.1. poslovni delež v višini 3,180.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
prenese na Slovensko odškodninsko dru-
žbo d.d.;

2.2. poslovni delež v višini 3,180.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
prenese na Kapitalsko družbo pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja d.d.;

2.3. poslovni delež v višini 4,065.000
SIT, kar predstavlja 12,8% od poslovnega
deleža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
ponudi v odkup upravičencem iz interne raz-
delitve za lastniške certifikate;

2.4. poslovni delež v višini 21,315.000
SIT, kar predstavlja 67,2% od poslovnega
deleža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
proda pooblaščenim investicijskim družbam
za lastniške certifikate;

2.5. v primeru, da poslovni delež, ponu-
jen v odkup v interni razdelitvi, ne bo odku-
pljen v celoti, se preostanek poslovnega
deleža proda pooblaščenim investicijskim
družbam za lastniške certifikate.

3. Prodajna cena poslovnega deleža iz
točk 2.1. do 2.5. izreka tega sklepa za no-
minalno vrednost 15.000 SIT znaša 27.648
SIT.

4. Podlaga za določitev prodajne cene
deležev iz točk 2.1. do 2.5. je vrednost
celotnega kapitala, ki je bila ugotovljena na
podlagi metodologije za izdelavo otvoritve-
ne bilance stanja na dan 1. 1. 1993, in
sicer v višini 82,943.000 SIT.

5. Poslovni delež, ki je predmet priva-
tizacije, daje imetniku pravico do udele-
žbe pri upravljanju, pravico do udeležbe
na dobičku in pravico do ustreznega dela
preostalega premoženja v primeru likvida-
cije ali stečaja družbe. Poslovni deleži so
prosto prenosljivi, razen poslovni delež iz
točke 2.3., ki so ga imetniki odkupili z
lastniškimi certifikati, pri katerih je pre-
nosljivost omejena na rok dveh let, šteto
od izteka roka za vpis in vplačilo teh po-
slovnih deležev.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za gospodarstvo v roku 15 dni
od vročitve oziroma zadnje objave. Pritožba
se izroči ali pošlje Slovenski razvojni družbi
d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

Slovenska razvojna družba d.d.,
Ljubljana

Objave delniških
družb

Sklep o vračilu vplačanih naknadnih
vplačil

Ob-54839
V skladu z določili 11. člena Akta o usta-

novitvi družbe Teleimpuls družba za teleko-
munikacije d.o.o., Šmartinska 134b, Ljub-
ljana, vpisane v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani pod št. vl. 1/33672/00,
matična številka 1562126 (»Družba«), sta
ustanovitelja Družbe AKTIVA MAI d.o.o., Du-
najska 156, Ljubljana (»AKTIVA«) ter Mobil-
kom International GmbH & Co. KEG, Obere
Donaustrasse 29, 1020 Dunaj, Avstrija
(»Mobilkom«) dne 31. avgusta 2001 sogla-
sno sprejela sklep o vračilu v Družbo vpla-
čanih naknadnih vplačil v višini
9.861,001.553,01 SIT. Navedeni znesek
bo, skupaj s pripadajočim zneskom revalo-
rizacije, obračunane na osnovi indeksa rasti
cen življenskih stroškov od 1. septembra
2001 do dneva plačila, po poteku zakon-
sko določenega roka treh mesecev zaradi
varstva upnikov, vrnjen ustanovitelju družbi
Mobilkom.

V zvezi s sklepom ustanoviteljev Družbe
o vračilu naknadnih vplačil je bilo hkrati ugo-
tovljeno, da Družba nima izgub in nima ne-
poravnanih obveznosti ter da vračilo nakna-
dnih vplačil ne bo imelo nikakršnega vpliva
na kritje osnovnega kapitala Družbe.

Teleimpuls, družba za
telekomunikacije d.o.o., Ljubljana

dr. Erich Gnad
direktor

Obvestilo
o predložitvi delitvenega načrta

Ob-54820
DPB VIZIJA, pooblaščena investicijska

družba, d.d., Ljubljana, skladno z določba-
mi iz prvega odstavka 533.f. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD):

I. Imetnike delnic družbe:
a. obvešča, da je Okrožnemu sodišču v

Ljubljani v zakonskem roku pred zaseda-
njem skupščine, ki je sklicana za 17. 10.
2001 in ki bo odločala o delitvi družbe,
predložila delitveni načrt, skupaj s poroči-
lom nadzornega sveta družbe, ki je delitveni
načrt pred tem pregledal,

b. opozarja na njihove pravice iz druge-
ga in šestega odstavka navedenega člena
ZGD in sicer, da jim je na sedežu družbe,
Dunajska c. 156, Ljubljana omogočen pre-
gled naslednjih listin: delitveni načrt, letno
poročilo prenosne družbe za zadnja tri po-
slovna leta, zaključno poročilo prenosne
družbe, vmesna bilanca stanja družbe per
30. 6. 2001, poročilo uprave o delitvi, po-
ročilo o reviziji delitve in poročilo nadzorne-
ga sveta o pregledu delitve.

Vsakemu imetniku delnic družbe je zago-
tovljeno, da bo na njegovo zahtevo najkasne-
je naslednji delovni dan brezplačno posredo-
van prepis listin iz b. točke tega obvestila.

II. Upnike družbe, po določbah iz pete-
ga odstavka 533.f. člena ZGD, opozarja in
obvešča, da jim bo družba na njihovo zahte-
vo najkasneje naslednji delovni dan brez-
plačno posredovala prepis delitvenega na-
črta.

Naslov za uveljavljanje pravic iz tega ob-
vestila: DPB VIZIJA, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c.
156, XII. nadstropje in tel. 01/569-25-41.

DPB VIZIJA, pooblaščena
investicijska družba, d.d.

Javne prodaje delnic

Ob-54872
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi če-

trtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo za prodajo delnic
Zavarovalnice Triglav, d.d.

1. Prodajalec: Lesnina Finance , d.o.o. ,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.

Predmet prodaje: 20 delnic Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 1,500.000 SIT po delnici.
2. Prodajalec: Dovnik Alojz, Šumenjako-

va 4, 2341 Limbuš.
Predmet prodaje: 6 delnic Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 1,100.000 SIT po delni-

ci.
Rok plačila: 10 dni po podpisu pogod-

be.
Ponudba je v skladu z določbo 4. od-

stavka 7. člena statuta Zavarovalnice Tri-
glav, d.d. namenjena obstoječim delničar-
jem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.

Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljub-
ljana, v roku 15 dni od dneva te objave.

Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navede-
nih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponu-
dil najvišjo ceno.

Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Ob-54964
Na podlagi sklepa o privatizaciji družbe

Zdravilišče Rogaška d.d., Rogaška Slatina,
Slovenska razvojna družba d.d., objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup paketa 571.898 navadnih

delnic družbe Zdravilišče Rogaška d.d.,
v lasti Slovenske razvojne družbe d.d.

1. Predmet prodaje je 571.898 navadnih
imenskih delnic družbe Zdravilišče Rogaška
d.d., Rogaška Slatina, katerih nominalna vre-
dnost za eno delnico znaša 1.000 SIT.

2. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:

a) ponujeno ceno;
b) način in rok plačila;
c) podatki o dosedanjem sodelovanju z

družbo;
d) podatki o finančnem stanju ponudnika

(računovodske izkaze za leto 2000 in 1-
6/2001, obrazca BON 1 in BON 2);

e) poslovni načrt družbe Zdravilišče Ro-
gaška d.d., za obdobje petih let, ki mora
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vsebovati razvojno strategijo družbe s pou-
darkom na uveljavljanju celovitega produkta
v okviru blagovne znamke Zdravilišče Roga-
ška, širitve trga in razvoja novih produktov;

f) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudb.

3. Upoštevane bodo le pravočasne in po
vsebini iz 2. točke popolne ponudbe, h kate-
rim bo priložena bančna garancija za njeno
resnost v višini 15,000.000 SIT, z rokom ve-
ljavnosti, ki ne sme biti krajši od roka veljavno-
sti ponudbe. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani,
se garancija vrne v roku 10 dni po zaključnem
izboru najugodnejšega ponudnika.

4. Vse informacije v zvezi s prodajo lah-
ko dobi ponudnik vsak delavnik od 10. do
12. ure, izključno na Slovenski razvojni dru-
žbi d.d., pri Milanu Cerarju, tel. 01/58-94-
880. Ponudnik lahko po predhodnem do-
govoru z navedeno kontaktno osebo vpo-
gleda v dokumentacijo družbe in se dogo-
vori za ogled.

5. Ponudbe bo pregledala in ocenila po-
sebna komisija, ki jo je imenovala Sloven-
ska razvojna družba d.d. Komisija bo po-
nudbe presojala na podlagi kriterijev, ki so
oblikovani smiselno obveznim sestavinam
ponudbe in so sestavni del prodajnega me-
moranduma, ki ga zainteresirani ponudniki
lahko prevzamejo proti podpisu izjave o va-
rovanju tajnosti dobljenih podatkov na se-
dežu družbe. Ponudniki bodo obveščeni o
izboru po zaključku postopka izbire, vendar
najkasneje v roku dveh mesecev od poteka
zadnjega dne roka za prijavo.

6. Na podlagi tega razpisa Slovenska
razvojna družba d.d., ni zavezana skleniti
pogodbe o prodaji poslovnega deleža z naj-
boljšim ali s katerimkoli ponudnikom.

7. Za pravočasne se štejejo zgolj ponud-
be, ki prispejo na sedež Slovenske razvojne
družbe d.d., Dunajska 160, Ljubljana, v zaprti
pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na
javno zbiranje ponudb Zdravilišče Rogaška
d.d. – ne odpiraj«, najkasneje do 1. 10. 2001.

Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-54796
Družba Ipsima d.o.o. Cerknica, s sede-

žem Dolenje Otave 12, 1380 Cerknica, vpi-
sana pod vložno številko 1/16992/00 so-
dnega registra Okrožnega sodišča v Ljublja-
ni objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Zaradi pokrivanja izgube se osnovni ka-

pital družbe, ki po bilanci stanja na dan 31.
12. 2000 znaša 6,109.203,70 SIT, zma-
njša za 4,009.203,70 SIT, tako da po izve-
denem zmanjšanju znaša 2,100.000 SIT.

Skladno z določilom 454. člena ZGD
poslovodja družbe z objavo poziva morebit-
ne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavi-
jo, ali soglašajo s prej navedenim zmanjša-
njem osnovnega kapitala družbe.

Ipsima, d.o.o., Cerknica

Ob-54797
V skladu s 454. členom Zakona o go-

spodarskih družbah, direktor družbe Pro-
mos holding, podjetje za upravljanje in
financiranje družb, svetovanje in mednaro-
dno poslovanje, d.o.o. (po sklepu edinega
družbenika o spremembi firme z dne 6. 8.
2001 Consulta, podjetje za finančno in po-
slovno svetovanje, d.o.o.) s sedežem in na-
slovom v Ljubljani, Železna cesta 16, vpisa-
ne v sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani pod št. reg. vložka 1/33883/00,
objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je edini družbenik družbe sprejel dne

6. 9. 2001:
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih

10,000.000 SIT zmanjša za 6,000.000 SIT
na 4,000.000 SIT, in sicer iz razloga preka-
pitaliziranosti družbe.

Zaradi znižanja osnovnega kapitala za
6,000.000 SIT na 4,000.000 SIT, se sora-
zmerno z dosedanjim poslovnim deležem
zniža nominalni znesek poslovnega deleža
družbenika Borisa Škapina, tako da po na-
vedenem zmanjšanju nominalni znesek nje-
govega poslovnega deleža znaša
4,000.000 SIT.

Promos holding, d.o.o., Ljubljana

Ob-54798
Skladno z določilom 454. člena Zakona

o gospodarskih družbah in na podlagi skle-
pa družbenikov, sprejetega na skupščini
družbe z dne 25. 7. 2001, direktorica dru-
žbe Rade - Trgovina in zastopanje, d.o.o.
Koper Vanganel 60, ki je vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Kopru pod vl.
št. 1/03780/00 in z matično številko
5715156 objavlja skrajšan

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe, ki znaša v nomi-

nalni vrednosti 56,334.000 SIT se zmanjša
za nominalno vrednost 50,334.000 SIT, ta-
ko da je po zmanjšanju osnovni kapital dru-
žbe v nominalni vrednosti 6,000.000 SIT.

Direktorica poziva vse upnike, da se zgla-
sijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zma-
njšanjem osnovnega kapitala družbe.

Rade d.o.o. Koper
direktorica

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-54762
Na podlagi 21. člena statuta delniške

družbe ABC Group, družba pooblaščenka,
Murska Sobota, Lendavska 11, uprava dru-
žbe sklicuje delničarje na

tretjo sejo skupščine
družbe ABC GROUP, družba

pooblaščenka d.d. Murska Sobota,
Lendavska 11,

ki bo 16. 10. 2001 ob 12. uri, v prosto-
rih ABC Pomurke-International, Mednaro-
dna trgovina d.d. Lendavska 11, Murska
Sobota.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu uprave.
3. Sprejetje poročila o poslovanju druž-

be ABC Group za leto 2000 z mnenjem
revizorja in nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo o poslovanju družbe ABC Group
za leto 2000.

4. Obravnavanje in odločanje o delitvi
čistega dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 2000 s predlo-
ženim besedilom.

5. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave druž-
be se sprejmejo spremembe statuta druž-
be.

6. Imenovanje revizorja za leto 2001 in
leto 2002.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu nadzornega sveta družbe.

7. Določitev višine sejnin za člane nad-
zornega sveta.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe
na skupščini in pravico do glasovanja na
skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe v
Murski Soboti, Lendavska 11, prijavijo naj-
kasneje 3 dni pred skupščino. Neposredno
ob prihodu na skupščino pa se naj udele-
ženci skupščine prijavijo v tajništvu uprave
družbe, kjer bodo potrdili prisotnost. Gradi-
vo za skupščino je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave v Murski Soboti, Lendavska
11. Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina zopet sestane po
preteku ene ure. V tem primeru je skupšči-
na sklepčna, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

ABC Group družba pooblaščenka d.d.
Murska Sobota

uprava družbe – direktor

Št. 1059/01 Ob-54790
Uprava družbe Investbiro Koper d.d. skli-

cuje

6. zasedanje skupščine
družbe Investbiro Koper d.d.,

ki bo dne 15. 10. 2001 ob 17. uri na
upravi družbe v Kopru, Trg Brolo 12, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se imenuje predsednik
skupščine in verifikacijska komisija.

Zasedanja skupščine se udeležuje vab-
ljeni notar Dravo Ferligoj.

3. Obravnava revidiranega letnega poro-
čila za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se ne po-
trdi revidirano letno poročilo za leto 2000.
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4. Ponovna revizija računovodskih iz-
kazov za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se opravi ponovna revizija računo-
vodskih izkazov za leto 2000 in se za po-
novno revizijo računovodskih izkazov za le-
to 2000 imenuje revizijska družba Audit
d.o.o.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za leto 2001 se na predlog
nadzornega sveta imenuje revizijska družba
Audit d.o.o.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predloge sklepov pod točkami 1., 2. in

3. predlagata uprava in nadzorni svet, pred-
loga sklepov po točkama 4. in 5. predlaga
nadzorni svet.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic oziroma njihovi pooblaščen-
ci ali zakoniti zastopniki, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 30. 9. 2001. Gla-
suje se osebno ali po pooblaščencu oziro-
ma zastopniku, in sicer na podlagi glasov-
nice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
dvorano.

Delničar je dolžan pisno prijaviti upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi pred zaseda-
njem skupščine.

Delničarje prosimo, da prevzamejo gla-
sovnice najkasneje eno uro pred začetkom
skupščine zaradi nemotenega ugotavljanja
sklepčnosti.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine istega dne ob 18. uri v istem prosto-
ru. Takrat bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Uprava družbe
direktor

Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.

Ob-54804
Na podlagi 34. člena statuta družbe Le-

sokov trgovina na veliko in malo in od-
kup Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov
43, sklicuje nadzorni svet

8. sejo skupščine,
ki bo dne 18. 10. 2001 ob 14. uri na

sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov
Cerjakov 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in imenuje notar po predlogu
uprave.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom delnic po določbah 356. člena ZGD.

Predlog sklepa: sprejme se zmanjšanje
osnovnega kapitala z umikom delnic po do-
ločbah 356. člena ZGD po predlogu upra-
ve in ob pozitivnem mnenju nadzornega
sveta.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba

statuta po predlogu uprave in ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne pred-
loge na sedežu družbe. Predlogi delničar-
jev so lahko le pisni in razumno utemelje-
ni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 15. uri v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Lesokov Brežice d.d.
nadzorni svet

Št. 32/01 Ob-54807
Na podlagi točke 6/3. Statuta družbe

Tovarna meril Kovine, proizvodnja kovinskih
meril, d.d., Slovenj Gradec in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem

6. sejo skupščine
Tovarne meril Kovine, d.d.,

ki bo dne 18. 10. 2001 ob 13. uri, na
sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče
153.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Za predsednika skupščine se imenu-

je Niko Pušnik, za preštevalca glasov se
imenujeta Marjetka Kaker in Jana Toš. Seji
bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slo-
venj Gradca.

2. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta ter re-
vizorja, se sprejme letno poročilo uprave za
leto 2000.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 2000 in razporeditvi neraz-
porejenega dobička za leto 1995 in 1996.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in ob pozitiv-

nem mnenju nadzornega sveta čisti dobi-
ček leta 2000 v višini 22,681.751,09 SIT
ostane nerazporejen.

2. Na predlog uprave in ob pozitiv-
nem mnenju nadzornega sveta se revalori-
zacijski popravek dobička iz leta 1995 v
višini 132.750 SIT in dobiček iz leta 1996 v
višini 2,526.441,57 SIT z revalorizacijskim
popravkom, ki na dan 1. 1. 2001 znaša
955.128,90 SIT, uporabi na naslednji na-
čin:

– 1,000.000 SIT za nagrado upravi
(bruto),

– 1,000.000 SIT za nagrade delav-
cem s posebnimi pooblastili in odgovornost-
mi (bruto),

– 500.000 SIT za nagrade nadzorne-
mu svetu (bruto),

– ostanek v višini 1,114.320,47 SIT
se razporedi v rezerve.

4. Imenovanje revizorja delniške družbe
za revidiranje računovodskih izkazov za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2001 imenuje Contura re-
vizijska družba d.o.o., Celovška cesta 150,
1000 Ljubljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poo-
blastitvenega razmerja shranjeno na sede-
žu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo del-

ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
10 dni pred dnem skupščine, oziroma nji-
hovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo
udeležbo na skupščini prijavijo osebno ali
pisno s priporočeno pošiljko, najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogom spre-

memb in dopolnitev statuta družbe, bo na
vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe
od 12. do 15. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi
polurni odmor, po katerem se skupščina
zopet sestane. V tem primeru je skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Tovarna meril Kovine, d.d.
uprava

Rudolf-Franc Verovnik, inž.

Št. 642/01 Ob-54808
Uprava družbe na podlagi točke 7.3. sta-

tuta delniške družbe Mlekopromet, mlekar-
stvo in sirarstvo d.d., Ljutomer, Kolodvor-
ska ul. 10, sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe Mlekopromet,

mlekarstvo in sirarstvo d.d., Ljutomer,
ki bo v četrtek, 18. 10. 2001 ob 13. uri,

na sedežu družbe na Kolodvorski ulici 10,
Ljutomer.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnev-

nega reda in organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red. Za predsednika skupšči-
ne se imenuje Anton Šalamon, za prešteval-
ca glasov Jože Viher in Jakob Sabotin, skup-
ščini prisostvuje notar Franc Šömen.

2. Obravnava in sprejem poročila o poslo-
vanju družbe za leto 2000 z mnenjem nadzor-
nega sveta ter pooblaščenega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poslovanju družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo d.d., za leto 2000 z
mnenjem nadzornega sveta in pooblašče-
nega revizorja.

3. Obravnava in sklepanje o uporabi či-
stega dobička za leto 2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta čisti
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dobiček družbe Mlekopromet, mlekarstvo
in sirarstvo d.d., za leto 2000 v višini
23,558.283,19 SIT ostane nerazporejen.

4. Obravnava in sklepanje o uporabi do-
bička za leto 1996 in 1997.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se ne-
razporejeni dobiček iz leta 1996 v revalori-
ziranem znesku 58,867.512,75 SIT in do-
biček iz leta 1997 v revaloriziranem znesku
13,236.484,73 SIT uporabi na naslednji
način:

– dobiček v višini 58,867.512,75 SIT
se razporedi v rezerve družbe,

– dobiček v višini 13,236.484,73 SIT
se nameni za izplačilo nagrad zaposlenim
skladno z določili splošnega akta družbe.
Izplačilo se izvrši najpozneje do 31. 12.
2001.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije raču-

novodskih izkazov družbe Mlekopromet,
mlekarstvo in sirarstvo d.d., za leto 2001 se
imenuje revizorska hiša Audit d.o.o., Mur-
ska Sobota.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki, ki bodo na dan 15. 10. 2001
vpisani v Centralnem registru vrednostnih pa-
pirjev pri KDD. Pozivamo delničarje, njihove
zakonite zastopnike ali pooblaščence, da na-
javijo svojo udeležbo na skupščini najpozne-
je tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni
obliki. Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna in za čas pooblastilnega
razmerja shranjena v družbi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, vsak delovni dan v tednu, med
10. in 12. uro.

Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol
ure pred začetkom zasedanja in s podpi-
som seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.

Nasprotni predlogi delničarjev so lahko
le pisni in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.

Ponovno zasedanje skupščine: če skup-
ščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri, v
istem prostoru. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Mlekopromet d.d., Ljutomer
uprava družbe

Ob-54841
Na podlagi 41. člena statuta družbe Vi-

no Brežice d.d., uprava sklicuje

4. sejo skupščine
Vino Brežice d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 15. 10. 2001
ob 12. uri v promocijski dvorani Vina Breži-
ce, Cesta bratov Cerjakov 33, Brežice.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Dokler Andrej.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh

preštevalcev glasov in seznanitev z dnevnim
redom.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:

– za predsednika skupščine se imenuje
Marijan Groff,

– za preštevalca glasov se imenujeta Di-
ana Bukovinski in Metka Lopatič.

3. Sprejem letnega poročila za leto 2000.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme
se letno poročilo uprave za leto 2000 z
mnenjem revizorja v predloženem besedilu.

4. Odločanje o poslovnem rezultatu za
leto 2000.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep: dobiček
ustvarjen v letu 2000 v višini 60,594.399
SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2001.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revidiranje let-
nih računovodskih izkazov za leto 2001 se
imenuje Dinamic d.o.o., Brusnice, Kandij-
ska 24, 8000 Novo mesto.

Prijava udeležbe na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniški
knjigi na dan 10. 10. 2001.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki, se lahko udeležijo skupščine
in uresničujejo glasovalno pravico na skup-
ščini, če najkasneje 3 dni pred dnevom
skupščine, prijavijo svojo udeležbo na se-
dežu uprave družbe, osebno ali s priporo-
čeno pošiljko.

Pozivamo udeležence, da pridejo na skup-
ščino vsaj pol ure pred pričetkom zasedanja.
Ob prihodu se prijavijo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom ter pre-
vzamejo gradiva in glasovalne lističe.

Gradivo za supščino bo na vpogled vsak
delovni dan, med 10. in 12. uro, v tajništvu
na sedežu družbe na Cesti bratov Cerjakov
33, Brežice, od dneva objave dalje.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro
kasneje v istih prostorih. Skupščina bo ta-
krat odločala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Vino Brežice d.d.
uprava

Ob-54842
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah sklicuje uprava delniške
družbe Inde d.d. Vransko, Vransko 136

4. skupščino
družbe Inde d.d. Vransko,

ki bo v torek dne 16. 10. 2001 ob
12. uri na sedežu podjetja Vransko 136,
3305 Vransko.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvo-
litev delovnih teles.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščina izvoli Alber-

ta Predovnika,
– za preštevalki glasov Anico Orehovec

in Marijo Turnšek,
– za sestavo notarskega zapisa pa se

imenuje notar Srečko Gabrilo, Levstikova
15, Žalec.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave družbe za leto 2000 z računo-
vodskimi izkazi skupaj z mnenjem revizijske
družbe in pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
čistega doibčka za leto 2000.

Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta ugotovi dobiček iz leta 2000 v
višini 7,790.000 SIT, ki se razporedi po
predloženem predlogu. Upravi in nadzorne-
mu svetu se v skladu z določbo točke E:J za
udeležbo na dobičku odobri 3,018.500
SIT, ki se razdele po predloženem predlo-
gu.

4,771.500 SIT čistega dobička se raz-
poredi v rezerve.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: za namene iz 240. čle-

na Zakona o gospodarskih družbah se obli-
kuje sklad lastnih delnic (v višini 10% osnov-
nega kapitala). Pravila, po katerih se lastne
delnice ponudijo v odkup delavcem, določi
uprava s soglasjem nadzornega sveta.

5. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta Inde d.d. Vransko po
predlogu uprave v predloženem besedilu,
tako, da se dosedanje besedilo nadomesti
s predlaganimi popravki, ki so priloga tega
sklepa.

Upoštevaje prej navedene spremembe
statuta se izdela notarski čistopis statuta in
novo oštevilčenje členov statuta.

Nadzorni svet je pooblaščen izdati
ustrezne sklepe potrebne za izdelavo preči-
ščenega besedila in prijavi spremembo sta-
tuta v sodni register.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je članoma nadzornega sveta potekel man-
dat.

Za člana nadzornega sveta, predstavni-
ka delničarjev, se imenuje predlagana člana
Vido Velepec in Alberta Predovnika. Man-
dat novoimenovanih članov nadzornega sve-
ta traja 4 leta, in sicer prične teči z dne
17. 7. 2001.

7. Sprejem poslovnika o delu nadzorne-
ga sveta in določitev sredstev za delo čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu nadzornega sveta v predloženem be-
sedilu.

8. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 2001.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje revizijska družba Plus revizija
d.o.o., Ljubljana.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošto do-
stavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vransko 136, Vransko, vsak delov-
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nik od ponedeljka do petka od 10. do
12. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine podajo upravi družbe pred-
loge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Inde, d.d., Vransko
uprava družbe

Št. 03694 Ob-54962
Na podlagi 18. in 19. člena Statuta del-

niške družbe Gradis Gradbeno podjetje Ce-
lje, d.d. in skladno z določbami zakona o
gospodarskih družbah sklicujem

III. sejo skupščine
delniške družbe Gradis Gradbeno

podjetje Celje, d.d.,
ki bo v petek, 19. oktobra 2001, v pro-

storih družbe Gradis Gradbeno podjetje Ce-
lje, d.d., Ulica XIV. divizije 10, Celje, ob
16. uri, 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-
sednico skupščine izvoli Nevena Tea Gor-
jup in preštevalca glasov Metka Hrnčič in
Mateja Rudolf Stanič. Seji bo prisostvoval
vabljeni notar Marko Fink.

2. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila družbe za leto 2000.

Predlog sklepa: uprava, na predlog nad-
zornega sveta, skupščini predlaga, da ne
sprejme revidirano letno poročilo družbe za
leto 2000 v predloženem besedilu, katere-
ga sestavni del je tudi Revizijsko poročilo in
revizijsko mnenje o računovodskih izkazih
na dan 31. 12. 2000.

3. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube iz poslovnega leta
2000.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme sklep, da se izguba iz leta 2000 v
višini 230,026.000 SIT pokrije v višini
218,266.000 SIT iz revalorizacijskega po-
pravka rezerv in v višini 11,760.000 SIT iz
rezerv družbe.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske hi-
še za leto 2001.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2001 imenuje ITEO Abeceda, podjetje za
revizijo in sorodne storitve d.o.o., Kotniko-
va 28, 1000 Ljubljana.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zasto-
pniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe
in ki najpozneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo do-

stavijo v tajništvo uprave družbe Gradis
Gradbeno podjetje Celje, d.d., Ulica IX. di-
vizije 10, 3000 Celje.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnica-
mi. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopni-
ki pa še z izpisom iz sodnega registra.

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 tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni pred-
logi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled v tajništvu uprave družbe v Celju,
Ulica IX. divizije 10, vsak delavnik od 8. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Gradis Gradbeno podjetje Celje, d.d.
uprava – predsednica

Lidija Žagar, univ. dipl. ek.

Ob-54966
Na podlagi 8.3. točke Statuta družbe,

direktor družbe Emona Obala Koper d.d.,
Pristaniška 12, Koper, sklicuje

8. skupščino delničarjev
družbe Emona Obala Koper d.d.,

Pristaniška 12, Koper,
ki bo 19. 10. 2001 ob 13. uri v sejni

sobi na sedežu družbe, Pristaniška 12, Ko-
per.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, predstavitev notarja ter izvolitev de-
lovnih organov skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se organi skup-
ščine:

– za predsednika skupščine se imenuje
Samo Faganeli,

– za preštevalki glasov se imenujeta Ma-
teja Stanič Rudolf in Tanja Gulja.

2. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membah in dopolnitvah statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe v
predloženi obliki.

3. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
jemu statuta družbe v prečiščenem besedi-
lu.

Predlog sklepa: sprejme statut družbe v
prečiščenem besedilu v predloženi obliki.

4. Obravnava in sprejem sklepa o izdaji
pooblastila družbi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina pooblašča
družbo, da sme v roku 18 mesecev od spre-

jema tega sklepa zaradi zagotavljanja kapi-
talske ustreznosti permanentno pridobivati
lastne delnice po najnižji vrednosti 1.000
SIT in najvišji vrednosti 6.000 SIT pri čemer
nominalni znesek ne sme presegati
174,145.600 SIT, kar pomeni 10% osnov-
nega kapitala družbe. Uprava sme lastne
delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala. V primeru
odsvojitve lastnih delnic se šteje, da ponud-
ba za prodajo, ki je podana na organizira-
nem trgu vrednostnih papirjev pomeni izpol-
nitev pogojev iz 313. člena Zakona o go-
spodarskih družbah.

5. Obravnava in sprejem sklepa o izvo-
litvi nadomestnega člana nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je član
nadzornega sveta Igor Kragelj dne 3. 9.
2001 odstopil kot član nadzornega sveta.
Za nadomestnega člana nadzornega sveta
se izvoli Igor Bahčič, ki mandat nastopi dne
19. 10. 2001.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas

trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice na skupšči-
ni imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, v korist katerih so delnice
delniške družbe vknjižene na računu vre-
dnostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško
depotni družbi (KDD) na dan skupščine
in, ki bodo najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine družbi pisno prijavili ude-
ležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da prevza-
mejo glasovalne lističe pol ure pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili tudi svojo prisotnost.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v informacijski pisarni na
sedežu družbe, vsak delovnik od 11. do
14. ure.

V primeru, da ob napovedani uri skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Emona Obala Koper, d.d., Koper
direktor družbe

Zmago Furlan

Ob-55019
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delni-

ške družbe SVEA Lesna industrija d.d., Za-
gorje ob Savi, sklicuje uprava

7. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d Zagorje ob Savi,
ki bo dne 15. 10. 2001 ob 12. uri, v

konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skup-
ščine imenuje Milan Benko, za preštevalca
glasov Marjana Mlinarič-Pikelj in Sabina
Benko. Skupščini prisostvuje notarka Mar-
jana Kolenc-Rus.



Stran 5416 / Št. 72 / 14. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

2. Poročilo o poslovanju družbe za leto
2000 z mnenjem revizorske hiše Pricewa-
terhousecoopers in mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 2000 z izkazom izi-
da in bilanco stanj, sprejme poročilo in mne-
nje revizorske hiše Pricewaterhousecoop-
ers d.d. Ljubljana in mnenjem nadzornega
sveta.

3. Razporeditev dobička za iz preteklih
let in leta 2000.

Predlog sklepa: sprejme se predlog de-
litve nerazporejenega dobička z revaloriza-
cijskim popravkom iz preteklih let in za leto
2000 po stanju na dan 31. 12. 2000, in
sicer:

– skupni znesek čistega dobička, ki je
predmet uporabe in delitve na dan 1. 1.
2001, znaša 252,935.869,56 SIT in osta-
ne v celoti nerazporejen.

4. Razrešitev dosedanjega člana nad-
zornega sveta in izvolitev novega člana.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se razreši dosedanji član nadzornega
sveta Mag. Tomaž Klopčič, izvoli se nov
član nadzornega sveta Stanislav Koci, dipl.
inž.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje računovodskih izka-
zov za leto 2001, imenuje revizijska družba
Iteo Abeceda, podjetje za revizijo in soro-
dne storitve d.o.o., Ljubljana.

6. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta skupščina pooblašča
upravo, da izvede nakup lastnih delnic, ka-
terih skupni nominalni znesek ne sme pre-
segati 10% osnovnega kapitala družbe. Naj-
nižja prodajna cena znaša 1.000 SIT, najvi-
šja pa 4.600 SIT. Namen za pridobivanje
lastnih delnic je zagotovitev kapitalske
ustreznosti.

Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema tega sklepa, uprava pa ne sme
pridobivati lstnih delnic izključno z name-
nom trgovanja. Uprava lahko umakne lastne
delnice brez nadaljnega sklepanja o
zmanjšanju kapitala.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo k posameznim točkam

dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Za-
gorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do
12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lah-
ko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisa-
ni v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine prijavili
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.

Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri, v istem prostoru. Po ponovnem skli-
cu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi

uprava
generalni direktor

mag. Miroslav Štrajhar

Nasprotni predlog

Ob-54886
Na podlagi 288. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in IX/1 točke Statuta druž-
be Kostak d.d., uprava družbe Kostak d.d.,
obvešča delničarje o nasprotnem predlogu,
ki ga je podal na podlagi 288. člena ZGD
delničar Begrad d.d., gradbeništvo, trgovi-
na, inženiring, s sedežem Kočevarjeva 4,
Novo mesto, k 5. in 6. točki dnevnega reda
8. sklica seje skupščine delničarjev, ki gla-
si:

Predlog nasprotnega sklepa k točki 5.
dnevnega reda:

1. Sprejme se razporeditev čistega do-
bička, ustvarjenega v poslovnem letu 2000,
v višini 44,259.916,11 SIT, in sicer za re-
zerve družbe, v višini 22,129.958,06 SIT in
za nerazporejen čisti dobiček, v višini
22,129.958,06 SIT.

2. Nerazporejeni čisti dobiček iz prej-
šnjih let, in sicer:

– nerazporejeni dobiček iz poslovnega
leta 1995, v višini 12,180.380,19 SIT in
revalorizacijski popravek nerazporejenega
dobička iz poslovnega leta 1995, v višini
6,082.000 SIT in

– revalorizacijski popravek nerazporeje-
nega dobička iz poslovnega leta 1994, v
višini 3,523.448,51 SIT,

se nameni za izplačilo dobička delničar-
jem, kar predstavlja bruto dividendo v višini
371 SIT na delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom del-
nic, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško
knjigo pri KDD Ljubljana na dan seje skup-
ščine družbe, in sicer v roku 30 dni po
sprejetju sklepa na skupščini družbe.

Obrazložitev:
Delničar vztraja na protipredlogu v pri-

meru, če bo Občina Krško glasovala proti
zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom
delnic pod 9. točko dnevnega reda, ker
smatra, da se v tem primeru glede na pozi-
tivno poslovanje družbe, lahko izplačajo di-
vidende delničarjem, ne da bi bilo ogroženo
njeno poslovanje.

V primeru, da se bo delničar Občina Kr-
ško odločila na občinskem svetu glasovati
za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
Kostak z umikom delnic, bo delničar na sa-
mi seji skupščine delničarjev umaknil poda-
ni protipredlog.

Stališče uprave:
Uprava ne podpira nasprotnega predlo-

ga k sklepu o razporeditvi dobička, ustvar-
jenega v poslovnem letu 2000.

Nasprotni predlog k 6. točki dnevnega
reda:

Oblikuje se sklad lastnih delnic v višini
39,894.171,30 SIT iz drugih rezerv, ki pre-
segajo 10% osnovnega kapitala družbe.

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.

Obrazložitev:
Delničar Begrad d.d. vztraja na proti-

predlogu v primeru, če bo izglasovan
nasprotni sklep k 5. točki dnevnega reda

skupščine delničarjev, ker predlagani viri po
prvi in drugi alinei predloga sklepa uprave
ne bodo na razpolago za oblikovanje sklada
lastnih delnic. V nasprotnem primeru ga bo
umaknil na sami seji skupščine delničarjev.

Stališče uprave:
Uprava ne podpira nasprotnega predlo-

ga k sklepu o skladu lastnih delnic.
Na podlagi 288. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in IX/1 točke Statuta druž-
be Kostak d.d., uprava družbe Kostak d.d.,
obvešča delničarje o nasprotnih predlogih,
ki jih je podal na podlagi 288. člena Zakona
o gospodarskih družbah delničar GIP – O
Posavje, gradbeništvo, inženiring, proizvod-
nja d.o.o., s sedežem Krška vas 41 A, Kr-
ška vas, k 2. in 3. točki dnevnega reda 8.
sklica skupščine delničarjev, ki glasi:

Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega
reda:

Skupščina izvoli Meto Lipovž za predse-
dnico skupščine, preštevalko glasov Mojco
Brinovec in Renato Resnik ter imenuje no-
tarja Borisa Pavlina v vlogi zapisnikarja.

Obrazložitev:
Po predlogu uprave bi skupščino vodila

Marija Pečjak Požek, kot predsednica skup-
ščine. Marija Pečjak Požek je kot predse-
dnica nadzornega sveta družbe Kostak d.d.,
predlagala oziroma podpisala mnenje nad-
zornega sveta družbe Kostak d.d., k letne-
mu poročilu za poslovno leto 2000, k raz-
poreditvi dobička, ustvarjenega v poslovnem
letu 2000 in je bila seznanjena s predlogi
uprave o oblikovanju sklada lastnih delnic in
predlogu uprave o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe z umikom delnic. Navedeni
predlogi sklepa nasprotujejo temeljnim ci-
ljem družbe in dobrim poslovnim običajem
in meri na oškodovanje vsaj enega delničar-
ja in interesom družbe.

Stališče uprave:
Uprava ne podpira nasprotnega predlo-

ga o izvolitvi in imenovanju delovnih orga-
nov skupščine.

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda:

Nov dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje delovnih orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Meto

Lipovž za predsednico skupščine, prešte-
valko glasov Mojco Brinovec in Renato Re-
snik ter imenuje notarja Borisa Pavlina v
vlogi zapisnikarja,

3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se dnevni red po

nasprotnem predlogu delničarja GIP – O
Posavje d.o.o. Krška vas.

4. Izvedba posebne (izredne) revizije.
Predlog sklepa: izvede se posebna (iz-

redna) revizija zaradi podcenitve postavk v
letnem poročilu.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2001.

Predlog sklepa: za revidiranje računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 2001 se
imenuje Revizijska družba IN Revizija d.o.o.
Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Obrazložitev:
Delničar GIP – O Posavje d.o.o., s svo-

jim predlogom dnevnega reda predlaga
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dnevni red, ki je drugačen od predloga upra-
ve in nadzornega sveta družbe Kostak d.d.,
v naslenjem:

1. Doda se nova točka dnevnega reda:
Izvedba posebne (izredne) revizije.
Predlog sklepa: pristojnemu sodišču se

predlaga, da imenuje izrednega revizorja za
izvedbo izrednega revidiranja letnega poro-
čila družbe Kostak d.d. za leto 2000.

Pravna osnova zahteve je podana v Za-
konu o prevzemih (Ur. l. RS, št. 74/97) v
členih od 74. do 78. z vidika varstva
manjšinjskih delničarjev in pregleda možno-
sti podcenitve postavk v letnem poročilu.

2. Umaknejo se naslednje točke:
– Letno poročilo za poslovno leto 2000,
– Razporeditev dobička za poslovno le-

to 2000,
– Sklad lastnih delnic,
– Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-

kom delnic,
– Sprememba statuta družbe Kostak

d.d.
Navedene točke se uvrstijo na dnevni

red skupščine po pridobljenih rezultatih iz-
redne revizije.

3. Umakne se točka:
– Seznanitev skupščne s predstavniki

delavcev v nadzornem svetu družbe KO-
STAK d.d.,

– GIP – O Posavje, kot delničar družbe
KOSTAK d.d., ni seznanjen s sklepom o od-
poklicu predstavnika delavcev Cvetka Bahča.

Stališče uprave:
Uprava ne podpira nasprotnega predlo-

ga k sklepu Potrditev dnevnega reda.
Kostak d.d.

uprava
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.

Objave sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 248/2000 S-54768
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

248/2000 dne 31. 8. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom POS-KA Posre-
dovanje kadrov d.o.o., Pivovarniška 1,
Ljubljana zaključilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
15 dneh od te objave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2001

St 95/2001 S-54769
To sodišče je s sklepom St 95/2001

dne 31. 8. 2001 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom NIK, zastopanje, marke-
ting, trgovina, d.o.o., Ljubljanska 1, Ko-
čevje, matična številka: 5580552, šifra de-
javnosti 51.190.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ol-
ga Tanko, odvetnica v Ribnici.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 3. 12. 2001 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 8. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2001

St 31/98 S-54770
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Slovenijales sta-
novanjska oprema, družba za zunanjo
in notranjo trgovino d.o.o., Ljubljana, Du-
najska cesta 22, - v stečaju za dne
16. 10. 2001 ob 10.15 v sobi 352/III tega
sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2001

St 216/2000 S-54771
To sodišče je s sklepom St 216/2000

dne 29. 8. 2001 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikom C3D, gradbeni in fi-
nančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Po-
dutiška cesta 154 - v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2001

St 74/2000 S-54772
To sodišče je s sklepom St 74/2000

dne 3. 9. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Elektrohladilni sistem, Pro-
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Ljub-
ljana, Janševa ulica 2c - v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2001

St 30/94 S-54773
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

30/94 z dne 3. 9. 2001 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Hoja Stavbno po-
hištvo d.o.o. - v stečaju, Koprska 92,
Ljubljana.

Sredstva, ki so ostala po polačilu upni-
kov in odbitju stroškov se izročijo edinemu
družbeniku Hoja Predelava lesa d.o.o., Ljub-
ljana.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2001

St 66/2001 S-54774
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

66/2001 z dne 31. 8. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Fasaderstvo, zi-
darstvo in pleskarstvo Perkovič Zoran s.p.,
Omerzova ulica 2, Kočevje, matična šte-
vilka obrata 5608238 in ga z istim sklepom
takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz registra samostojnih podjet-
nikov.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2001

St 104/2000-22 S-54775
To sodišče je s sklepom opr. št. St

104/2000 z dne 3. 9. 2001 zaključilo likvi-
dacijski postopek nad podjetjem Vogrinec
& Križman Trgovsko in storitveno podje-
tje d.n.o. - v likvidaciji, Maribor, Betnav-
ska 21, ker so bila končana vsa opravila iz
likvidacijskega postopka.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2001

St 76/2001-13 S-54776
To sodišče je s sklepom opr. št. St

76/2001 z dne 3. 9. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom BIS-MARK Proiz-
vodnja, trgovina, posredništvo in stori-
tve d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184.

Odslej firma glasi BIS-MARK Proizvod-
nja, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
- v stečaju, Maribor, Ptujska cesta 184, nje-
gova matična številka je 5925100, šifra de-
javnosti pa 34.300.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, zapo-
slena v Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kra-
ljeviča Marka 21, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca.

Narok za preizkus terjatev bo dne
11. 12. 2001 ob 9. uri v sobi št. 330 tega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 3. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2001

St 27/2000 S-54777
To sodišče je pod opr. št. St 27/2000

potrdilo prisilno poravnavo nad dolžnikom
Merinka Merikop d.o.o. Maribor, in nje-
govimi upniki, ki glasi:

Razred A - razred upnikov, ki se popla-
čajo v višini 60% od ugotovljene terjatve v
roku 3 let z letno obrestno mero v višini
temeljne obrestne mere po pravnomočno
potrjeni prisilni poravnavi;

Razred B - razred upnikov, ki konvertira-
jo svoje terjatve v lastniški kapital;

Razred C - razred upnikov, katerih se
položaj tudi po pravnomočno potrjeni prisil-
ni poravnavi ne spremeni, zato gre za 100%
poplačilo teh terjatev.

Pogoji prisilne poravnave ter odstotki in
roki poplačila terjatev za vsakega od razre-



Stran 5418 / Št. 72 / 14. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

dov se nahajajo v načrtu finančne reorgani-
zacije, ki jo je predložil dolžnik.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene z navedbo ugotvljenih in zmanjša-
nih zneskov njihovih terjatev se nahajajo v
sklepu o prisilni poravnavi.

Prisilna poravnava nad zgoraj navede-
nim dolžnikom je postala pravnomočna dne
3. 11. 2000.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2001

St 45/2001-15 S-54778
To sodišče je s sklepom opr. št. St

45/2001 z dne 3. 9. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Ribarnica Kit Tr-
govsko in storitveno podjetje, import-ex-
port d.o.o. Maribor, Grčarjeva ulica 7.

Odslej dolžnikova firma glasi Ribarnica
Kit Trgovsko in storitveno podjetje, import-
export d.o.o. - v stečaju, Maribor, Grčarje-
va ulica 7, njegova matična številka je
5724821, šifra dejavnosti pa 52.220.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, zapo-
slena v Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kra-
ljeviča Marka 21, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca.

Narok za preizkus terjatev bo dne
11. 12. 2001 ob 10. uri v sobi št. 330 tega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 3. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 2001

St 19/98-133 S-54779
To sodišče je s sklepom St 19/98 z dne

23. 7. 2001 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Usluga Kranj, podjetje
obrtnih storitev p.o. - v stečaju, Delav-
ska 2b, Kranj.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 8. 2001

St 24/2001-6 S-54780
To sodišče je s sklepom St 24/2001 z

dne 3. 9. 2001 začelo in zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Suljić Atko, s.p.,
“Remi bar” Jesenice, Viktorja Kejžarja
6, Jesenice.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 9. 2001

St 26/2000 S-54781
V stečajni zadevi zoper stečajnega dol-

žnika Kaufmann, Export-import, Trgovi-
na in storitve, turizem, d.o.o., Tolmin - v
stečaju bo 2. narok za preizkus terjatev
dne 15. 10. 2001 ob 8.30 v sobi 110/I
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 31. 8. 2001

St 53/2000 S-54782
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

53/2001 z dne 3. 9. 2001 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Jelka,
Gradbeništvo in inženiring d.o.o. Seža-
na, v stečaju, matična št. 5322995, šifra
dejavnosti 11002 zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris družbe iz sodnega registra tukaj-
šnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 9. 2001

St 15/2001 S-54783
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

15/2001 z dne 3. 9. 2001 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom “Mujag”
Avtotaksi, enostavna dela v gradbeniš-
tvu, Mujagič Fehim s.p., Pivška ulica št.
1a, Postojna začne in takoj zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris samostojnega podjetnika iz registra
samostojnih podjetnikov pri Davčni upravi
RS, Davčnemu uradu Postojna.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 9. 2001

St 92/2001 S-54823
To sodišče je s sklepom z dne 16. 8.

2001 pod opr. št. St 92/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
TAPED PICTURES družba za zastopanje
in inženiring d.o.o. Ljubljana, Miklošiče-
va 9b, matična številka: 5673062, šifra de-
javnosti: 51.190.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno tak-
so.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (16.
8. 2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upnike se opozarja, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena odv. mag. Suzana Gale Robežnik iz
Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– A BANKA d.d. Ljubljana, Slovenska c.
58,

– Teletrac d.o.o. Ljubljana, Jožeta Jame
14,

– Slovenska investicijska banka d.d.
Ljubljana, Čopova 38,

– BPD Fida d.o.o. Ljubljana, Železna c.
14,

– Bojan Selko, Domžale, Ljubljanska c.
80, kot predstavnik delavcev.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 8. 2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2001

St 90/2000 S-54824
Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-

pom pod opr. št. St 90/2000 dne 4. 9.
2001 v stečajnem postopku nad dolžnikom
EMPA d.o.o., Letališka 33, Ljubljana zaklju-
čilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2001

St 59/2000 S-54825
V stečajni zadevi zoper stečajnega dol-

žnika Gostinstvo Milija Golubovič, s.p.,
Vojkova ul. 8/a, Solkan – v stečaju bo 2.
narok za preizkus terjatev dne 15. 10. 2001
ob 8.40 v sobi 110/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 9. 2001

St 5/99-121 S-54827
Stečajni postopek nad dolžnikom LO-

GO, Podjetje logistične opreme Lenda-
va d.o.o. Lendava, Kolodvorska št. 43,
se zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 9. 2001

St 12/2001 S-54828
To sodišče je s sklepom opr. št. St

12/2001 z dne 31. 8. 2001 stečajni po-
stopek nad samostojnim podjetnikom Ba-
dalič Krešimir –  Bife, gostinske storitve,
s.p., Veliko Ubeljsko 9, 6225 Hruševje,
stanujoč Cesta v Staro vas 5, Postojna, ma-
tična številka 5601625, šifra dejavnosti
55.301, začelo in takoj zaključilo.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris podjetnika iz registra pri Davčnem
uradu Postojna.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 8. 2001

St 28/2001 S-54829
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Pihler Slavko s.p., David, trgovina
na debelo in drobno, zastopniške stori-
tve in okrepčevalnica, Poljska ul. 10, Ma-
ribor, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2001

St 31/2000 S-54830
To sodišče je s sklepom opr. št. St

31/2000 z dne 4. 9. 2001, stečajni posto-
pek nad dolžnikom Gostilna Ring, Ring
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Cvetka s.p., Sele 21, Slovenj Gradec,
začelo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnice iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 49-0628/95 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, Izpostava Slovenj Gradec.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2001

St 40/2001 S-54831
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Jarh Anastazija s.p., Zastopanje in
posredovanje v prometu blaga in stori-
tev, Slovenska ul. 38/a, Maribor se v skla-
du s členom 99/I ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2001

St 52/2001 S-54832
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Kolerič Branko, s.p., Montaža lese-
nih izdelkov in posredništvo, Šentilj
76/b, se v skladu s členom 99/I ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2001

St 25/2000 S-54833
To sodišče je s sklepom opr. št. St

25/2000 z dne 4. 9. 2001, stečajni posto-
pek nad dolžnikom Zavarovalniško posre-
dovanje Igor Strmčnik - TIM s.p., Podvel-
ka št. 19, Podvelka, na podlagi I. odstavka
99. člena ZPPSL, začelo in ga takoj zaklju-
čilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 43-492/96 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, Izpostava Radlje ob Dravi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2001

St 13/2001 S-54834
To sodišče je s sklepom opr. št. St

13/2001 z dne 29. 8. 2001, stečajni po-
stopek nad dolžnikom Zoranom Gluhovi-
čem s.p., Trg 4. julija 8, Dravograd, na
podlagi I. odstavka 99. člena ZPPSL, zače-
lo in ga takoj zaključilo.

Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posa-
meznikov pod št. 07-0409/97 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Ma-
ribor, Izpostava Dravograd.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2001

St 216/93 S-54914
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Projektni
team 2000 – v stečaju, Maribor, ki bo
dne 10. 10. 2001 ob 9. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217, v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2001

St 74/2001 S-54915
To sodišče je s sklepom opr. št.

St 74/2001 dne 7. 9. 2001 začelo stečaj-
ni postopek nad stečajnim dolžnikom M.P.P.
inženiring, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Maribor, Ptuj-
ska c. 184, Maribor.

Odslej firma glasi M.P.P. inženiring, po-
djetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184, Maribor – v
stečaju.

Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zaposlena v
Tekstilnem inštitutu Maribor, Ul. Kraljeviča
Marka 21, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 10.
12. 2001 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 7. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2001

St 69/2001 S-54916
To sodišče razpisuje narok za prisilno po-

ravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Gradis, Gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, Ljubljana, za dne 3. 10. 2001 ob 11.
uri, v konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2001

St 54/99 S-54948
To sodišče preklicuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Alpoma Borzno posredni-
ška družba d.d., Ljubljanska 47, Domža-
le - v stečaju, ki je bil razpisan za dne 11. 7.
2001 ob 10.45, v sobi 352/III in v isti zadevi
razpisuje nov narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev za dne 16. 10. 2001 ob
10. uri v sobi 352/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2001

Izvršbe in zavarovanja

Z 2001/00152 IZ-11199
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00152, ki ga je dne 16. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 66, ki se na-
haja v sedmem nadstropju večstanovanjske
hiše, stoječe na parc. št. 3873, pri vl. št.
2668, k.o. Domžale, v skupni površini
45,59 m2, ki je last dolžnikov, vsakega do
1/2, zastavna pravica v korist upnice Poso-
jilnice Bank Zila, Registrirana zadruga z
omejenim jamstvom, Beljak, Avstrija, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 250.000
ATS s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 8. 2001

In 30/01 IZ-10431
Opravi se rubež nepremičnine v dobro

upnice Vele Trgovske družbe d.d., zaradi
plačila denarne terjatve dolžnice Bajec Ja-
ne, v višini 43.592,40 SIT s pp, in sicer na
eni polovici solastninskega deleža dolžnice,
na stanovanju na naslovu Jakovičeva 13,
Kamnik, v prvem nadstropju, v skupni izme-
ri okoli 64 m2, št. stanovanja 8, ki se nahaja
na parc. št. 1420/10 in 1420/11, vpisanih
pri vložni št. 455, k.o. Podgorje.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 8. 2001

Z 343/2001 IZ-10441
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 343/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo trisobno stanovanje št. 40, v
izmeri 72,23 m2, v 3. nadstropju stanovanj-
ske hiše v Bistrici 162, Tržič, ki še ni vpisa-
no v zemljiški knjigi in sta ga zastavna dol-
žnika Janko Skočir, roj. 24. 7. 1948 in Mar-
jeta Skočir, roj. 18. 1. 1952, oba Kovorska
cesta 11, Tržič, vsak do 1/2, pridobila na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 4.
1983, ki sta jo sklenila s prodajalcem Milko
Meglič, Bistrica 162, Tržič, na naroku dne
8. 8. 2001 zarubljeno za zavarovanje de-
narne terjatve po pogodbi o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
103327001 z dne 22. 6. 2001, v višini
18.680 EUR pripadki, v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 140.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 331/2001 IZ-10452
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 331/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo enosobno stanovanje v 3. nad-
stropju stanovanjskega bloka, Likozarjeva
25, Kranj, ki stoji na parceli št. 284/1, vl.
št. 328, k.o. Klanec, v skupni izmeri 39,30
m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi in ga je
zastavna dolžnica Nada Varagič, roj. 20. 6.
1960, Likozarjeva 25, Kranj, pridobila na
podlagi prodajne pogodbe št. 5081 z dne
18. 8. 1999, ki jo je sklenila s Savo, gumar-
sko in kemijsko indrustrijo, d.d., Škofjelo-
ška c. 6, Kranj, na naroku dne 8. 8. 2001
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zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve
po prodajni pogodbi št. 5081 z dne 18. 8.
1999, v višini 2,277.273 SIT s pripadki, v
korist upnice Sava, gumarska in kemijska
industrija, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

Z 329/2001 IZ-10454
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju opr. št. Z 329/2001 z dne 12. 7.
2001, je bilo trisobno stanovanje v 7. nad-
stropju stanovanjskega bloka, Cesta 1. maja
67, Kranj, ki stoji na parceli št. 7, k.o. Huje,
v skupni izmeri 77,70 m2, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in ga je zastavni dolžnik Mar-
tin Šmid, roj. 22. 10. 1942, Cesta 1. maja
67, Kranj, pridobil na podlagi prodajne po-
godbe št. 5109, z dne 13. 12. 2000, ki jo
je sklenil s Savo, gumarsko in kemijsko in-
dustrijo, d.d., Škofjeloška c. 6, Kranj, na
naroku dne 8. 8. 2001, zarubljeno za zava-
rovanje denarne terjatve po prodajni pogod-
bi št. 5109 z dne 13. 12. 2000, v višini
4,531.526 SIT s pripadki, v korist upnice
Sava, gumarska in kemijska industrija, d.d.,
Škofjeloška c. 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 8. 2001

In 00/00548 IZ-10432
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi,

opr. št. In 01/00548 z dne 7. 3. 2001, je
bil dne 22. 5. 2001 opravljen v korist upni-
ce Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež trisobnega
stanovanja v izmeri 78,85 m2, št. 27, na
naslovu Pražakova 14, Ljubljana, last dol-
žnice Bajt Vladislave, Pražakova 14, Ljublja-
na.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001

In 01/00149 IZ-10433
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi,

opr. št. In 01/00149 z dne 1. 3. 2001, je
bil dne 22. 5. 2001 opravljen v korist upni-
ce Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež enosobnega
stanovanja v izmeri 39,75 m2, št. 19, na
naslovu Ziherlova 10, Ljubljana, last dolžni-
ce Maje Miljakovič, Ziherlova 10, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2001

In 00/00521 IZ-10436
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi z

dne 29. 3. 2001, opr. št. In 2000/00521,
je bil dne 26. 4. 2001 opravljen rubež v
korist upnice mld. Skočič Ksenije, Iga Gru-
dna 5, Ljubljana, stanovanje št. 1, v pritličju
stanovanjskega objekta, na naslovu Bebler-
jev trg 6 v Ljubljani, v izmeri ca. 66 m2, last
dolžnika Skočič Fadila.

Opravljeni rubež ima pravni učinek izvrš-
be.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 6. 2001

In 01/00148 IZ-10437
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi,

opr. št. In 01/00148 z dne 26. 2. 2001, je
bil dne 30. 5. 2001 opravljen v korist upni-

ce Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave
11.730 SIT s pp, rubež stanovanja v izmeri
54 m2, št. 24, na naslovu Ziherlova 10 v
Ljubljani, last dolžnice Dunato Sonje, Ziher-
lova 10, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2001

In 01/00283 IZ-10438
Na podlagi tusodnega sklepa o izvršbi,

opr. št. In 01/00283 z dne 10. 4. 2001, je
bil dne 30. 5. 2001 opravljen v korist upni-
ce Metalke stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave
141.080,55 SIT s pp, rubež enosobnega
stanovanja v izmeri 28 m2, št. 29, na naslo-
vu Poljanska 54, Ljubljana, last dolžnice
Nežmah Ivanke.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2001

Z 2001/00560 IZ-11190
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00560 z dne
21. 8. 2001, je bila ustanovljena na stano-
vanju št. 7, tip H, v II. nadstropju, v lameli
B, ki se nahaja v poslovno stanovanjskem
objektu Radvanje I., v Mariboru, ob Pohor-
ski ulici, v izmeri 100,1 m2, balkon v izmeri
9,8 m2, vse skupaj v izmeri 109,9 m2, s
pripadajočim shrambnim boksom št. B7, v
izmeri 4,8 m2 in parkirno mesto št. 12, v
izmeri 12,9 m2, v kletni etaži objekta, s
solastninsko pravico na skupnih prostorih,
delih in napravah objekta, na zemljišču, na
katerem objekt stoji in funkcionalnem zem-
ljišču, parc. št. 1066, parc. št. 1067/1,
1067/2 in parc. št. 1068/1, k.o. Zg. Rad-
vanje, ki je last Petra in Majde Sitar, za
vsakega do 1/2 celote, na naroku dne
21. 8. 2001 zarubljena v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt, d.d., Ljubljana,
Wolfova 1, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 31.100 EUR s pripadki po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan plači-
la.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2001

Z 69/2001 IZ-10414
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr.

št. Z 69/2001-2, ki ga je dne 20. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti,
je bila ustanovljena na nepremičnini, in
sicer delu pisarniške enote v poslovno sta-
novanjskem objektu, stoječem na zemlji-
ščih - parcelah št. 1249, 1251 in 1252,
vse k.o. Murska Sobota, v skupni izmeri
706,10 m2 in sestoji iz poslovnih prosto-
rov v II. nadstropju, v izmeri 341,70 m2

(kar zajema pisarniški sklop št. 4, skupaj
s sanitarijami), poslovnih prostorov v III.
nadstropju, v izmeri 344,70 m2 (kar zaje-
ma pisarniški sklop št. 5, skupaj s sanita-
rijami) in prostore v mansardi, v izmeri
19,70 m2 (kar zajema prostore št. 07-de-
lilnik in 08-arhiv), s solastniškim deležem
na skupnih prostorih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču poslovnega ob-
jekta, ki je last dolžnika do celote, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št.
01/2001-Murafin z dne 12. 7. 2001,
sklenjene s prodajalcem Murafin d.o.o.,

Murska Sobota, zastavna pravica v korist
upnice Probanke d.d. Maribor, Gosposka
ulica 23, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 500.000 EUR, kar znaša v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan 17. 7. 2001 znesek
108,910.500 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 7. 2001

Z 39/2000 IZ-10417
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Radovljici opr. št. Z 39/2000 z dne 30. 3.
2001, so bile premične stvari, ki se nahaja-
jo desno od smučarskega poligona Kozji
hrbet v Bohinjski Bistrici, in sicer:

– smučarska sedežnica Kobla 1, leto iz-
delave 1974, tip dvosedežnica, proizvaja-
lec Graffer Italija,

– sistem za zasneževanje, leto izdelave
1994, dolžina cevovoda 1100 m, premer
cevovoda 200 mm, število priključnih mest
16, kot je podrobno navedeno v cenitve-
nem poročilu cenilca Klinar Danila, Breg
127, Žirovnica, z dne 12. 3. 2001,

ki so v lasti dolžnika in zastavitelja Ko-
bla ŽTG d.o.o., Cesta na Ravne 7, Bohinj-
ska Bistrica, zarubljene v korist upnika
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja d.o.o.,
Škrabčev trg 9a, Ribnica, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini
24,000.000 SIT, z obrestno mero T +
2,5% letno, z rokom vračila šest let z eno-
letnim moratorijem na odplačilo glavnice, s
tem da začetek moratorija nastopi s podpi-
som posojilne pogodbe, z vračilom posoji-
la v enakih mesečnih obrokih, in sicer zad-
njega v mesecu, s tem da prvi obrok zapa-
de po koncu moratorija, dne 31. 3. 2001,
zadnji pa dne 28. 2. 2008 ter ostalimi po-
goji, razvidnimi iz zgoraj navedenega no-
tarskega zapisa in pogodbe o dolgoroč-
nem tolarskem posojilu št.
2262EB-29B/2000 z dne 22. 3. 2001.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 7. 2001

Amortizacije

N 15/2001 AM-10459
Tistega, ki ima v rokah bianco menico

izdajatelja Marmor Sežana d.d., Partizan-
ska cesta 73, 6210 Sežana, napisano v
dveh izvodih s podpisi pooblaščenih oseb,
direktorja Cirila Segulina in vodje FRS Mar-
tine Muha, izdano v zvezi z menično izjavo
z dne, Sežana, 9. 11. 2000 kot garancijo
za pravilno, kvalitetno in pravočasno izved-
bo del ter zaradi morebitnega odstopa od
pogodbe št. 10-5313, sklenjene dne 6.
11. 2000 med Marmor Sežana d.d. kot
izvajalcem in Vergrad d.d. p.e. Zunanji trg,
Stari trg 35, 3320 Velenje, kot naročni-
kom, se poziva, da jo v roku 60 dni od
objave tega razglasa pokaže Okrajnemu
sodišču v Sežani, ker jo bo drugače sodi-
šče po preteku prednjega roka razglasilo
na nično.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 8. 2001
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 2001/04147 SR-11221

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik, v izvršilni zadevi upni-
ce mld. Sandre Prtija, ki jo zastopa zakonita
zastopnica - mati Rosa Prtija, vsi Zaloška
60, Ljubljana, zoper dolžnika Miroslava Prti-
ja, Ulica 4. junija 6, Sanski most, zaradi
izterjave preživnine s pp, dne 25. 7. 2001
sklenilo:

dolžniku Miroslavu Prtija se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anka Kenda Oražem, Slovenska c. 55/c,
Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dol-
žnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni or-
gan ne sporoči sodišču, da je postavil skr-
bnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2001

IV P 185/96 SR-11223

Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-
kovni sodelavki Nataši Koščak, v pravdni
zadevi tožeče stranke Maria Elizabeta Ka-
lin, Tramstrasse 15, 8050, Zürich, sedaj
neznanega prebivališča, proti toženi stranki
Joško Starič Moon, 4902 N. Macdill Ave
302, Tampa, Florida, ki jo zastopajo Jesen-
ko Marjan, Jesenko Mojmir, Jesenko Vasja
in Jesenko Alenka, odvetniki iz Ljubljane,
zaradi ugotovitve dedne pravice, dne 21. 8.
2001 sklenilo:

tožeči stranki Marii Elizabeti Kalin, ne-
znanega prebivališča, se v zadevi opr. št. IV
P 185/96 postavi začasna zastopnica, od-
vetnica Maja Butala Pišek, Pražakova 4,
Ljubljana.

Začasna zastopnica bo v navedeni zade-
vi zastopala tožečo stranko, dokler tožeča
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2001

I 780/99 IZ-10421

Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-
nem sodniku svetniku Silvestru Zagrajšku v
izvršilni zadevi upnice Lisca d.d. Sevnica,
Prešernova 4, ki jo na podlagi pooblastila
zastopa Terca Šentrupert d.o.o., Šentru-
pert, po odv. Alojzu Bandlju iz Trebnjega,
zoper dolžnico Nado Močivnik, NHM 10,
Sevnica, zaradi izterjave 77.545,79 SIT, v
skladu z 82. členom Zakona o pravdnem

postopku in 15. členom Zakona o izvršil-
nem postopku sklenilo:

dolžnici Nadi Močivnik, nazadnje stanu-
joči Naselje heroja Maroka 10, Sevnica,
se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Branko Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevni-
ca.

Začasni zastopnik bo v zgoraj navede-
nem izvršilnem postopku zastopal dolžnico,
dokler ne bo dolžnica ali njen pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo Center za socialno delo Sevnica spo-
ročil, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 20. 7. 2001

I 781/99 IZ-10424

Okrajno sodišče v Sevnici je po okraj-
nem sodniku svetiku Silvestru Zagrajšku v
izvršilni zadevi upnika Terca Šentrupert
d.o.o., Šentrupert, po odv. Alojzu Bandlju
iz Trebnjega, zoper dolžnico Nado Močiv-
nik, NHM 10, Sevnica, zaradi izterjave
77.545,79 SIT, v skladu z 82. členom
Zakona o pravdnem postopku in 15. čle-
nom Zakona o izvršilnem postopku skleni-
lo:

dolžnici Nadi Močivnik, nazadnje stanu-
joči Naselje heroja Maroka 10, Sevnica,
se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Branko Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevni-
ca.

Začasni zastopnik bo v zgoraj navede-
nem izvršilnem postopku zastopal dolžnico,
dokler ne bo dolžnica ali njen pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
ne bo Center za socialno delo Sevnica spo-
ročil, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 20. 7. 2001

Oklici pogrešanih

N 87/2000 Ob-9949

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Lei Stegne, v nepravdni zadevi pre-
dlagateljice Mestne občine Koper, Verdije-
va 10, Koper, zoper nasprotnega udeležen-
ca Ivana Kocjančiča, brez znanega naslova,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer
Cvetka Birsa, zaradi predloga razglasitve po-
grešanega za mrtvega, na naroku dne 20.
6. 2001 sklenilo:

začne se postopek razglasitve za mrtvega
pogrešanega Ivana Kocjančiča, sin Ivana in
Ivane roj. Gregorčič, brez znanega naslova.

Poziva se pogrešanega, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o življenju ali
smrti pogrešanega, da to sporočijo naslov-
nemu sodišču v roku treh mesecev po obja-
vi oglasa v Uradnem listu RS, ker bo sicer
po poteku tega roka pogrešani razglašen za
mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2001

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

Rg-405461
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04383 z dne 9. 7. 1999 pri subjektu
vpisa Novolit, Podjetje za proizvodnjo
izolacijskih izdelkov d.d., sedež: Nova
vas 56, 1385 Nova vas, pod vložno št.
1/02148/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 21. 7.
1998, s temile podatki:

Matična št. 5000734.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KOPER

Srg 1231/2001 Rg-10469
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba PROSTA CONA KOPER, Podje-

tje za ekonomske, organizacijske in te-
hnološke storitve, d.o.o., Koper, Vojko-
vo nabrežje 38, ki je vpisana pri tem sodi-
šču pod vložno št. 1/4626/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 17. 4. 2001.

Družbenica Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 38, Koper, izjavlja, da družba ni-
ma nobenih obveznosti in nima zaposlenih
delavcev. Družbenica prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe, dospelih v roku enega leta po objavi
sklepa o prenehanju družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno premoženje in pravice
družbe prenese na družbenico.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2001

LJUBLJANA

Srg 6384/2001 Rg-9232
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, na predlog družbe
ELEMAR, podjetje za računalništvo in infor-
matiko, d.o.o., Kogojeva 6, Ljubljana, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku in izbris iz sodnega registra, dne 20.
6. 2001 objavlja sklep:

družba ELEMAR, podjetje za računal-
ništvo in informatiko, d.o.o., Kogojeva
6, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
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stopku po sklepu skupščine z dne 23. 4.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Adolf Martini, Visoko 130,
Ig, z ustanovitvenim kapitalom 1,913.600
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital in vse pre-
moženje prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2001

Srg 6528/2001 Rg-11204
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog TEAM JENKO, Proizvodnja,
storitve, trgovina, k.d., Vodice, Selo pri Vo-
dicah 34a, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe TEAM JENKO, Proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, k.d., Vodice, objavlja sklep:

TEAM JENKO, Proizvodnja, storitve,
trgovina, k.d., Vodice, reg. št. vl.
1/25334/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 3. 5.
2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti
družbe in urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta Jenko Janez ml., Vodi-
ce, Selo pri Vodicah 34a in Jenko Janez
st., Vodice, Selo pri Vodicah 34a, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe razdeli
med družbenika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je po 396. in
397. členu zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2001

NOVA GORICA

Srg 969/2001 Rg-9228
Družba Adria Trade Trans, Mednaro-

dni prevozi d.o.o., ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vložka 1/3501/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 6. 6. 2001.

Ustanovitelja Eurail Trade Trans Spediti-
on GesmbH, Reinosslg. 15/2 a, Dunaj, Av-
strija in Spedition Trade Trans Holding Ge-
sellschaft m.b.H. Rienosslg. 15/2 a, Du-
naj, Avstrija, prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe

ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa dru-
žbe iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 6. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

ARHE d.o.o., Židovska steza 4, Ljublja-
na, štampiljko okrogle oblike 3,3,cm z vse-
bino ARHE d.o.o. Ljubljana IZS 0246, evid.
številka 02. gnv-66025

NARDA TOURS d.o.o., Celovška 73,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z
vsebino NARDA TOURS D.O.O. POTOVA-
LNA AGENCIJA SI-1000 LJUBLJANA.
gnm-65684

Zdravsteni dom Ljubljana, Kotnikova 28,
preklicuje štampiljko trodat-printy pravokot-
ne oblike z naslednjo vsebino: ZDRAVSTVE-
NI DOM LJUBLJANA, Kotnikova 28, ENO-
TA ŠENTVID, Ob zdravstvenem domu 1,
1000 LJUBLJANA. Ob-54785

Živčec Josip s.p., Limbuška cesta 78,
Maribor, štampiljko z napisom ŽIVČEC Jo-
sip s.p.Servis in prodaja vozil Vulkanizerst-
vo Limbuška cesta 78 2000 Maribor.
gnr-65404

Priglasitveni list

CVETLIČARNA IRIS - BELINA MARIJA
S.P., Dunajska cesta 22, Ljubljana, odloč-
bo o obrtnem dovoljenju, št.
015165/2905/00-34/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje št. 31302.
gnd-65418

Čebela Bojan, Ribče 197a, Kresnice,
priglasitveni list, opravilna št. 23-0405/94,
mat. št. 5129283, izdan dne 30. 12. 1994.
gnn-65633

DIMNIKAR RADEČE d.o.o., Titova 10,
Radeče, obrtno dovoljenje, št.
054825/0562/01-30-1996, izdano dne
15. 7. 1996. gnu-65476

Galun Franci, Strmec pri SV. Florjanu
12, Rogatec, priglasitveni list, opravilna št.
54/779/1995, izdan dne 1. 1. 1995.
gny-65947

Grčar Janez, Bizjakova 3, Ljubljana, od-
ločbo o obrtnem dovoljenju, št.
030150/1177/00-38/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnc-65644

Haužar Alojz, Gerlinci 40, Murska Sobo-
ta, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
001067/1336/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnk-65986

INSTALACIJE DULC, JOŽEF DULC s.p.,
Stranje pri Škocjanu 7, Škocjan, priglasitve-
ni list, opravilna št. 038-1106-, matična št.
5444332, izdan dne 15. 6. 1994.
gnn-65408

KAC, proiz., trg., zastopstva d.o.o., Mo-
ste 77, Žirovnica, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 024108/1378/00-24/1995, iz-
dana dne 6. 3. 1995. gnw-65849

Kerin Karl, Podbočje 10, Podbočje, ob-
rtno dovoljenje, št. 040153/0456/00-
29/1995, izdano dne 6. 3. 1995.
gne-65567

Klar Anton s.p., Generala Maistra 19,
Murska Sobota, priglasitveni list, opravilna
št. 36-103/94, izdan dne 8. 4. 1994.
gnj-65941

Klinc Marko s.p., Smrečnikova 57, Novo
mesto, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
012275/1150/00-48/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnn-65708

Kobal Ivan, Višnje 5/a, Col, odločbo o
obrtnem dovoljenju, št. 006045/1115/00-
11/1995, izdana dne 6. 3. 1995.
gnz-65621

Luskovec Lampreht Jure s.p., Srednja
vas pri Šenčurju 7, Šenčur, obrtno dovolje-
nje, št. 054265/4157-28/1997, izdano
dne 7. 7. 1997. gnj-65862

Malačič Bojan, Lončarovci 39, Križevci,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
001105/1379/00-46/1995, izdana dne
6. 3. 1995, izdala OZ Slovenije.
gnp-65406

Miftari Enver, Podlubnik 155, Škofja
Loka, obrtno dovoljenje, št. 54025/3838-
28/1995, izdano dne 13. 10. 1995.
gnc-65619

Mikša Vili, Velike Rodne 29, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
32/5/1994, izdan dne 23. 5. 1994.
gnx-65398

Ređepi Sakip, Preglov trg 1, Ljubljana,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
035789/0919/00-36/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gng-66015

Repovž Bojan, Pot za Bistrico 17, Dom-
žale, priglasitveni list, opravilna št. 06-
1754/95, izdan dne 20. 9. 1995.
gnw-66099

Slana Jožica, Cesta v Skoke 2/a, Mikla-
vž na Dravskem polju, priglasitveni list, op-
ravilna št. 068-0403/94. gnd-65693

Štimac Josip, Štalcerji 22, Kočevska
Reka, priglasitveni list, opravilna št. 16-
0171/94, izdan dne 25. 5. 1994.
gnl-66010

Turk Josip, Vrhovčeva cesta 6, Brezovi-
ca pri Ljubljani, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 009880/0731/00-70/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995. gnd-65793

VARKOS SELINŠEK IVAN s.p., Splošno
ključavničarstvo, Počehova 56, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-1465/94,
izdan dne 4. 7. 1994. gnd-65472

Vehovec Roman, Kresnice 10/a, Kres-
nice, obrtno dovoljenje, št.
055256/0569/01-33/1998, izdano dne
25. 3. 1998. gnd-65993

Vergot Željko, Gornji Suhor 36, Suhor,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
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011328/0143/00-44/1995, izdana dne
6. 3. 19954. gnd-65568

VRTNARSTVO IN CVETLIČARSTVO -
BELINA ANTON S.P., Tomačevska cesta
13/a, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 036823/0078/01-34/2000 in
reprezentativno obrtno dovoljenje št.
92029. gnn-65387

Potne listine

Ajdnik Iztok, Kamenče 26, Braslovče,
potni list, št. BA 391454. gnb-65595

Babšek Gregor, Groharjeva ulica 5, Ma-
ribor, potni list, št. BA 875440. gnp-66006

Berger Konstanca, Prušnikova 49, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 412917, izdala UE
Ljubljana. gny-65397

Birsa Marjan, Lavričeva 66, Ajdovščina,
potni list, št. AA 26056, izdala UE Ajdovšči-
na. gnl-65810

Bizjak Jure, Špruha 4, Trzin, potni list,
št. BA 735274, izdala UE Domžale.
gnz-65421

Bogataj Gorazd, Kamniška 14, Domža-
le, potni list, št. BA 774421, izdala UE Do-
mžale. gnl-65385

Brodarić Marko, Grajska cesta 25, Gor-
nja Radgona, potni list, št. BA 776260, iz-
dala UE Gornja Radgona. gno-66107

Budihna Nataša, Livarska ulica 9, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 499988, izdala UE
Ljubljana. gnv-65400

Bunderšek Veronika, Podboršt 22, Šen-
tjanž, potni list, št. ba 336534. gnl-65985

Buzonkić Dragiša, Polje cesta V/7, Lju-
bljana, potni list, št. AA 114107, izdala UE
Ljubljana. gnw-65674

Ceglar Gorazd, Kladezna 21, Ljubljana,
potni list, št. AA 714681, izdala UE Ljublja-
na. gnt-65402

Cigüt Dejan, Rankovci 36, Tišina, potni
list, št. BA 640702, izdala UE Murska So-
bota. gnq-65459

Cijan Franko, Vrtojba, Zapučke 14, Še-
mpeter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 105410, izdala UE Nova Gorica.
gnn-65458

Čebokli Matej, Sedlo 1, Breginj, potni
list, št. BA 699009. gnn-65808

Ćosić Azemina, Zvezda 1, Ljubljana, po-
tni list, št. AA 536865, izdala UE Ljubljana.
gng-66140

Ćosić Damir, Zvezda 1, Ljubljana, potni
list, št. BA 738470, izdala UE Ljubljana.
gny-66072

Djurić Adrijana, Lokarje 13, Vodice, pot-
ni list, št. BA 901021, izdala UE Ljubljana.
gnb-65420

Dolenc Mateja, Mostečno 4/a, Makole,
potni list, št. BA 668875. gnj-65587

Duraković Zijad, Kardeljev trg 1, Vele-
nje, potni list, št. AA 691899. gnp-65606

Emeršič Aleš, Ul. Nade Kovačič 24, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list, št. BA
816817. gnr-66104

Gabrovšek Tomaž, Horjul 129, Horjul,
potni list, št. BA 83099, izdala UE Ljublja-
na. gns-66153

Golmajer Katjuša, Podljubelj 3, Tržič, po-
tni list, št. BA 676313, izdala UE Tržič.
gnh-65889

Goltnik Valentin, Gaberke 12, Šoštanj,
potni list, št. AA 951712. gno-65607

Gomezel Erik, Dutovlje 29, Dutovlje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 148815.
gnv-65600

Gošnjak Alojz, Cesta na Vrtače 20, Vele-
nje, potni list, št. AA 562652. gnw-65999

Hasančevič Elvis, Cesta na Markovec
11, Koper - Capodistria, potni list, št. BA
762048. gny-65422

Jazbec Agata, Ferrarska 17, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 403198.
gnu-65451

Jelšek Martina, Ješenca 29, Rače, pot-
ni list, št. BA 787082. gnw-65974

Kajba Petra, Pod Plevno 105, Škofja
Loka, potni list, št. BA 252600. gnw-65824

Klarič Danica, Golo 114, Ig, potni list,
št. AA 588725, izdala UE Ljubljana.
gnp-65756

Knez Klemen, Rimska cesta 4, Laško,
potni list, št. BA 877471. gnz-65696

Kondić Sandra, Kraljeva ulica 19, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 41265, izdala UE Koper. gnt-65427

Košir Aleš, Zelena pot 3, Ljubljana, potni
list, št. AA 460732, izdala UE Ljubljana.
gnx-66123

Kotar Rastko, Triglavska ulica 21, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 124629, izdala UE
Ljubljana. gno-65757

Kovač Simon, Sela 5, Kočevje, potni list,
št. AA 738064, izdala UE Kočevje.
gnc-65469

Kovačič Peter, Ulica A. Gaberšča 16,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. AA
549675, izdala UE Nova Gorica.
gnd-65468

Kovačič Sebastjan, Ul. Matije Tomca 2,
Domžale, potni list, št. BA 598704, izdala
UE Domžale. gnw-65449

Krapež Daša, Slovenska cesta 19, Spo-
dnja Idrija, potni list, št. BA 581860, izdala
UE Idrija. gns-65653

Krašovec Branko, Ul. 28. maja 23, Ljub-
ljana, potni list, št. P00055722. gne-65867

Krznar Marija, Zikova 7, Kamnik, potni
list, št. BA 397974, izdala UE Kamnik.
gnz-65871

Kržišnik Rok, Kvedrova 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 973351, izdala UE Ljublja-
na. gne-66067

Kržišnik Simona, Predmost 32, Poljane
nad Škofjo Loko, potni list, št. BA 716141,
izdala UE Škofja Loka. gnj-66137

Kukovec Anton, Peršonova 49, Ptuj, po-
tni list, št. AA 616267. gnc-65969

Kunešević Rado, Mucherjeva ulica 9,
Ljubljana, potni list, št. CA 34849, izdala
UE Ljubljana. gnl-65610

Lampret Miroslav, Rimska cesta 5, Slo-
venske Konjice, potni list, št. AA 338782,
izdala UE Slovenske Konjice. gnr-65979

Lapajne Jožef, Vojsko 11, Idrija, potni
list, št. AA 523509. gnl-65485

Lapi Alenka, Pekre, Ob plantaži 20, Ma-
ribor, potni list, št. BA 633841. gnm-65484

Lazić Dragica, Robindvor 85, Dravog-
rad, potni list, št. BA 967538, izdala UE
Dravograd. gnt-66002

Lovšin Peter, Jakopičeva 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 16569, izdala UE Ljublja-
na. gnj-66012

Lučić Đorđije, Gubčeva 9, Ilirska Bistri-
ca, potni list, št. BA 960328. gnh-66139

Macarol Igor, Cesta na Markovec 31,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 55643, izdala UE Koper.
gnu-65976

Maček Cvetka, Stara cesta 7, Škofja
Loka, potni list, št. AA 973061, izdala UE
Škofja Loka. gnb-65770

Makuc Nina, Pot sodarjev 5/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 589790, izdala UE
Ljubljana. gnk-65711

Marčič Aleš, Ulica frankolovskih žrtev
27, Celje, potni list, št. BA 830169.
gnr-65629

Markovič Olga, Šentilj 116/a, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. AA 223295, iz-
dala UE Pesnica. m-1675

Markučič Florjan, Škocjan 34, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 47942, izdala
UE Koper. gnb-65820

Mažar Vlasta, Cesta na Markovec 4/a,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 12782, izdala UE Koper.
gnj-65812

Milić Zoran, Kolodvorska 13, Pivka, pot-
ni list, št. AA 272866, izdala UE Postojna.
gnx-65923

Mitrić Vasko, Metelkova ulica 7/b, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 498223, izdala UE
Ljubljana. gni-65388

Murko Nikolaj, Rimska 7, Slovenska Bi-
strica, potni list, št. AA 939299. gnt-65977

Nizza Anna, Augusti Via S. P Martire 45,
Italia, potni list, št. BA 898764. gnb-65795

Novak Bojan, Maistrova 3, Veržej, potni
list, št. BA 879327, izdala UE Ljutomer.
gnd-65968

Oblak Ivica, Ul. J. Kramarja 2, Murska
Sobota, potni list, št. AA 353614, izdala UE
Sevnica. gnx-65648

Obradović Milan, Gradišnikova ul. 18,
Borovnica, potni list, št. BA 847411.
gns-65428

Ojsteršek Boštjan, Debro 10, Laško, po-
tni list, št. BA 305264. gnm-65659

Pajk Uroš, Strahinj 28, Naklo, potni list,
št. BA 677920. gnu-66130

Paluc Aleš, Brengova 33, Cerkvenjak,
potni list, št. BA 780924. gnv-65450

Pavlin Barbka, Milana Majcna 9, Novo
mesto, potni list, št. BA 601200.
gnm-65959

Pešak Terezija, Ulica 15. junija 8, Škofja
vas, potni list, št. AA 567072. gnz-65846

Pinter Miran, Ul. Ruške čete 14, Ruše,
potni list, št. BA 99930. gnf-65441

Planko Ivo, Pod Vrbo 19, Šentjur, potni
list, št. AA 333578. gnu-65601

Podlesnik Simon, Savina 3, Mozirje, po-
tni list, št. BA 929399, izdala UE Mozirje.
gnu-65826

Podlipnik Janoš, Škerjančeva ul. 4, Lju-
bljana, potni list, št. CA 31026, izdala UE
Ljubljana. gnf-65391

Pogačić Alojz, Dobrova 8, Ruše, potni
list, št. BA 459513, izdala UE Ruše.
gns-66003

Polzelnik Katarina, Livarska 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 736037, izdala UE Ljublja-
na. gnb-65895

Pranić Nataša, Sakušak 28, Juršinci, po-
tni list, št. BA 977557. gno-65982

Primožič Veronika, Ročica 41, Jakobski
Dol, potni list, št. BA 714019. m-1632

Radič Cecilija, Črtomirova ulica 1, Ce-
lje, potni list, št. AA 566251. gni-65588
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Ramić Sejad, Ižanska cesta 400/s, Lju-
bljana, potni list, št. BA 413502, izdala UE
Ljubljana. gnz-66046

Ribarič Dragica, Zalošče 53, Dornberk,
potni list, št. AA 869531, izdala UE Nova
Gorica. gni-65463

Rosič Martina, Stresova 4/a, Tolmin, po-
tni list, št. AA 26110. gnk-65961

Rusjan Igor, Renški podkraj 53, Renče,
potni list, št. BA 811129, izdala UE Nova
Gorica. gnm-65859

Skubic Mitja, Ulica Malči Beličeve 15,
Ljubljana, potni list, št. BA 798998, izdala
UE Ljubljana. gnd-66043

Stopar Mateja, Vrhov dol 9, Limbuš, po-
tni list, št. BA 927209. gne-65592

Stružnik Ivan, Kebetova 2, Medvode, po-
tni list, št. AA 086384. gnv-65975

Svetličič Peter, Ob potoku 19, Vrhnika,
potni list, št. BA 712022, izdala UE Vrhni-
ka. gnv-65679

Šarić Marko, Razgled 3/a, Piran - Pira-
no, potni list, št. BA 913306, izdala UE
Piran. gnj-65462

Šifrer Aleš, Dovje 119/a, Mojstrana, po-
tni list, št. BA 986012, izdala UE Jesenice.
gnf-65466

Šivajec Milan, Cesta komandanta Stane-
ta 7, Litija, potni list, št. BA 390365, izdala
UE Litija. gne-65446

Škrbec Franc, Slavka Gruma 26, Novo
mesto, potni list, št. BA 311276.
gnt-65452

Šušteršič Bojan, Bračičeva 1, Zgornja
Polskava, potni list, št. AA 632935.
gnc-65444

Težak Mitja, Mestni trg 15, Slovenske
Konjice, potni list, št. BA 782391, izdala
UE Slovenske Konjice. gns-65978

Trstenjak Viktor, Frenkova 3, Pobegi, po-
tni list, št. AA 133661, izdala UE Koper.
gnr-65929

Tržan Danijel, Curnovec 10, Laško, pot-
ni list, št. AA 47243. gnp-65981

Turk Hubert, Bernetičeva 22, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 645844, izda-
la UE Koper. gnj-66062

Unijat Marijana, Bukovžlak 97, Teharje,
potni list, št. BA 84408. gnw-65453

Ušaj Teira, Koštabona 44, Šmarje, potni
list, št. BA 624219. gnl-65960

Vadnjal Ivana, Uršičev štradon 18, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 102018, izdala UE
Ljubljana. gno-66032

Valič Vitijan, Zalošče 30/I, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 42743,
izdala UE Nova Gorica. gnr-65454

Vavpotič Olga Pokovec, Archinetova 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 169613, izdala
UE Ljubljana. gni-65413

Veit Janez, Zoisova ulica 8, Domžale,
potni list, št. AA 125115, izdala UE Domža-
le. gns-65903

Vešligaj Sandi, Trg Prešernopve brigade
8, Kranj, potni list, št. BA 594526. gnt-65827

Vogrinčič Boštjan, Topolovci 13, Can-
kova, potni list, št. BA 855182, izdala UE
Murska Sobota. gnw-65424

Zakošek Biljana, Partizanska 24/a, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. BA 574576.
gnz-65971

Zakošek Biljana, Partizanska 24/a, Ko-
per - Capodistria, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 108456, izdala UE Koper.
gny-65972

Zekić Drago, Škerjančeva ul. 6, Ljublja-
na, potni list, št. AA 461748, izdala UE
Ljubljana. gno-66132

Zorin Anže, Maroltova 14, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 617977, izdala UE Ljubljana.
gne-65417

Žnidar Dominik, Vrečkova 11, Kranj, po-
tni list, št. P00028364. gnh-65464

Osebne izkaznice

Alagić Jasna, Zikova 1, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 245793. gnc-66044

Alibegić Jasmina, Jamova 50, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 294803. gne-65692

Bagarić Vesna, Beblerjev trg 3, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 516562.
gng-65865

Bajželj Gregor, Kumrovška 15, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 380482.
gnm-65384

Beganović Damir, Aleša Kaple 7/f, Hra-
stnik, osebno izkaznico, št. 272175.
gnm-65834

Benkič Dejan, Šalka vas 65, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 455793. gnf-65916

Bertalanič Sonja, Domajinci 10/a, Can-
kova, osebno izkaznico, št. 42113.
gny-65447

Bratina Terezija, Stomaž 5, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 636836. gnl-65835

Brejc Ana Nuša, Begunje 51, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
389130. gne-65442

Breznik Mateja, Sp. Pobrežje 4, Rečica
ob Savinji, osebno izkaznico, št. 226077.
gnz-65946

Brlek Marko, Brda 13, Šmartno pri
Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
820339. gnb-65445

Budin Darko, Celovška cesta 140, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 368116.
gnn-66058

Bunjevac Milan, Abramova 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 223041.
gne-66092

Buzzolini Ivana, Spodnje Gameljne 1 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000608349, izdala UE Ljubljana.
gnf-65920

Car Tajana, Klanska ulica 15, Medvode,
osebno izkaznico, št. 598995. gnu-66076

Ceglar Viljemina Martina, Ulica B. Mer-
nik 10, Zreče, osebno izkaznico, št. 59538.
gnl-65460

Cvetko Roman, Hrvatinova 24, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 778671.
gnu-65426

Čančar Dragica, Grintovec 26, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 257979.
gnh-65639

Ćirić Dušan, Bratovševa ploščad 29, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 850792.
gnn-65383

Ćirović Miljan, Brilejeva 19, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 267985. gnt-66052

Drmota Peter, Podjelovo brdo 28, Sovo-
denj, osebno izkaznico, št. 842704.
gnj-65612

Fanedl Damijan, Pregljeva ulica 10, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 314545.
gnd-66118

Fele Marija, Partizanska pot 8, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 160247.
gng-65965

Filipič Iztok, Dole 7, Idrija, osebno izkaz-
nico, št. 830703. gnk-65486

Furlan Franc, Seča 130, Portorož - Por-
torose, osebno izkaznico, št. 132586.
gnn-65858

Gajšak Ružica, Brodarjev trg 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 157134.
gnc-65894

Glavič Ivana, Rožnik 14, Turjak, osebno
izkaznico, št. 602372. gns-65682

Gobec Gorazd, Cesta Kozjanskega od-
reda 61, Šentjur, osebno izkaznico, št.
97379. gno-66007

Golec Bernarda, Leskovec 104, Prager-
sko, osebno izkaznico, št. 419197.
gnf-66145

Gorc Hema, Sp. Slivnica 10, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 765463. gnq-66105

Gorup Peter, Šmarje pri Sežani 36, Se-
žana, osebno izkaznico, št. 422055.
gnd-65393

Grošelj Janez, Erjavčeva ulica 12, Dob,
osebno izkaznico, št. 000530819, izdala
UE Domžale. gnj-65912

Grošelj Suzana, Erjavčeva ulica 12, Dob,
osebno izkaznico, št. 000530447, izdala
UE Domžale. gnk-65911

Habjan Marija Cvetka, Cesta Tončke
Čeč 26, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
219660. gny-65647

Hanželj Martin, Prušnikava 32, Maribor,
osebno izkaznico, št. 773053. gnk-65465

Horvat Damijan, Trgovišče 35, Velika Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 305725.
gns-65803

Hosta Irena, Povšetova 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 374333. gnx-65448

Hribernik Bernarda, Vrata 21, Muta, ose-
bno izkaznico, št. 859637. gnd-65593

Ilić Alojzija, Klinetova ulica 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 506601. gnr-65854

Ilić Miodrag, Klinetova ul. 6, Maribor,
osebno izkaznico, št. 506586. gns-65853

Jurhan Katarina, Prekmurska 44, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 770717.
gnc-65844

Juvančič Angela, Podkum 77, Podkum,
osebno izkaznico, št. 203356. gng-65590

Klavs Nataša, Rašiška 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 670761. gnu-66151

Kobetič Marija, Butoraj 31, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 322462.
gnk-65461

Kodela Aleksandar, Kettejeva ul. 14, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
22825. gnm-65809

Korenjak Urška, Drapšinova ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 440153.
gne-66117

Koroša Nataša, Črna vas 244, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 22813. gno-65807

Korošec Danica, Pavšičeva 5, Logatec,
osebno izkaznico, št. 258556. gng-65815

Kos Tamara, Curnovec 42/a, Sromlje,
osebno izkaznico, št. 911624. gnk-65686

Kosec Ladislav, Janševa 12, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 42318. gnr-65429

Košir Marija, Mavčiče 68/a, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 791407. gni-65988

Kozlevčar Dragica, Gozd Reka 6, Šmar-
tno pri Litiji, osebno izkaznico, št. 969155.
gnz-65796
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Kralj Mateja, Polzela 91, Polzela, oseb-
no izkaznico, št. 72119. gnc-65669

Kraner Jožefa, Ihova 39/a, Benedikt,
osebno izkaznico, št. 598207. gnd-65443

Krizmanić Maja, Testenova 42, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 467059. gnq-65405

Kržišnik Simona, Predmost 32, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico, št.
920152. gni-66138

Kulašić Hilmija, Stranska pot 10, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 937372.
gns-65953

Kušar katarina, Uršičev štradon 50, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 465723.
gne-65642

Lampič Andrej, Sajevčevo naselje 30,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 951328.
gnz-66121

Lampret Aleš, Zaloška 78/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 426445. gnx-65623

Lipovec Rok, Vogričevci 5, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 861884. gnk-65436

Lovrenčič Karmen, Sovjak 10, Trnovska
vas, osebno izkaznico, št. 893770.
gne-65967

Majerič Miran, Moškanjci 23, Gorišnica,
osebno izkaznico, št. 751584. gnh-65439

Malnar Marija, Jadranska cesta 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 500745.
gnc-66069

Meke Sandi, Ob sotočju 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 327941. gnw-65899

Mihorko Milovan, Jadranska 4/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 44780. gnj-65737

Milić Zoran, Kolodvorska 13, Pivka, ose-
bno izkaznico, št. 183394. gnz-65921

Mušič Samo, Pod gozdom 17, Trzin,
osebno izkaznico, št. 730923. gnv-65750

Naglič Maja, Legenska cesta 28, Slove-
nj Gradec, osebno izkaznico, št. 320539.
gnk-65861

Ojsteršek Boštjan, Debro 10, Laško,
osebno izkaznico, št. 50567. gnd-65668

Otrin Janez, Zasip, Dobje 1, Bled, oseb-
no izkaznico, št. 620389. gno-65957

Pačnik Matej, Šmihel nad Mozirjem 6,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 374566.
gnd-65843

Pajnič Katarina, Bukovica 17, Ribnica
na Pohorju, osebno izkaznico, št. 21081.
gng-65415

Patafta Beno, Živkova ul. 17, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
672046. gnq-65980

Pečan Miran, Kotna pot 10, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. S
000209961, izdana pri UE Šmarje pri Jel-
šah. gnu-65776

Perčič Feliks, Vipavska ulica 4, Celje,
osebno izkaznico, št. 744808. gnb-65699

Piko Sonja, Čečovje 31, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 829841.
gni-65963

Pirkovič Rok, Dolenjska cesta 48, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 547033.
gne-65817

Pirnat Aljoša, Groharjeva 18, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 208467. gnj-65437

Plohl Tinka, Ponoviška 9, Litija, osebno
izkaznico, št. 679822. gnr-65754

Poredski Danijel, Žibernik 26, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 625682.
gnr-65829

Pranić Nataša, Sakušak 28, Juršinci,
osebno izkaznico, št. 711663. gnn-65983

Primc Mojca, Rodik 70, Kozina, osebno
izkaznico, št. 21658. gnl-65585

Primik Luka, Čečovje 31, Ravne na Ko-
roškem, osebno izkaznico, št. 871564.
gnj-65962

Primik Pika Helena, Čečovje 31, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
830057. gnh-65964

Rajtar Mirko, Brezje 55, Brezje, osebno
izkaznico, št. 173775. gng-65440

Resman Janez, Cesta na Jezerca 12,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 222418.
gnj-65816

Rižner Ljubinka, Pristaniška 5, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 58094.
gnn-65958

Salkić Elvira, Poštna ulica 5, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 95737. gni-65771

Sernec Nataša, Drevoredna ulica 25,
Ruše, osebno izkaznico, št. 124134.
gnz-65671

Skok Alojz, Cerkova ulica 9, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 115228. gnw-65799

Smole Metka, Prožinjska vas 59, Štore,
osebno izkaznico, št. 233101. gnj-65987

Šanca Zlatko, Bilečanska 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 324891. gnx-65898

Šega Suzana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 245338. gnh-66114

Škrabl Maja, Vinska pot 22, Ruše, oseb-
no izkaznico, št. 267918. gnr-66004

Šraj Damjana, Gasilska ulica 7, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 896869.
gnv-65825

Štrucl Franc, Plečnikova 7, Maribor, ose-
bno izkaznico, št. 157837. gne-65467

Šušterčič Rok, Nusdorferjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 783855.
gnu-65730

Tratnik Andreja, Reber 2, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 847383. gnv-65650

Trstenjak Viktor, Frenkova 3, Pobegi,
osebno izkaznico, št. 736475. gnq-65930

Turk Tanja, Godnje 217b, Dutovlje, ose-
bno izkaznico, št. 286957. gny-66147

Udovč Alojz, Brodarjeva 7, Celje, oseb-
no izkaznico, št. 881456. gnc-66144

Uršič Matija, Selo 9, Žiri, osebno izkaz-
nico, št. 923227. gnt-65677

Velepec Ludvik, Miklošičeva 1/b, Dom-
žale, osebno izkaznico, št. 534591.
gnq-65430

Veselko Danijela Marta, Celovška 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 271308.
gnl-65760

Vodičar Aleš, Ul. IX korpusa 12, Izola -
Isola, osebno izkaznico, št. 426151.
gnp-66106

Vogrič Irena, Nova ulica 4, Koper - Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 430508.
gnf-65966

Vončina Mojca, Mestni trg 4, Idrija, ose-
bno izkaznico, št. 54104. gnj-65637

Zakrajšek Boris, Bevkova ulica 18, Ka-
mnik, osebno izkaznico, št. 481408.
gnj-65412

Zekić Drago, Škerjančeva ul. 6, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 138745.
gnn-66133

Žargi Jurij, Jakopičeva 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 643115. gnv-65950

Žnidar Dominik, Vrečkova 11, Kranj,
osebno izkaznico, št. 397213. gnh-65589

Žumer Andrej, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 768501. gnq-65955

Vozniška dovoljenja

Adamović Janko, Panonska 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
576884, reg. št. 32452, izdala UE Mari-
bor. m-1671

Avsec Franci, Dol pri Ljubljani 5/a, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1139087, reg. št. 195976, izdala UE
Ljubljana. gnp-65806

Avsenik Andreja, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811754, izdala UE Ljubljana. gnk-66036

Bajraktarević Emina, Šegova ulica 76,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 35233, izdala UE Novo mesto.
gnn-66033

Bajželj Gregor, Kumrovška ulica 15, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489868, reg. št. 244802, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-65873

Bauman Jože, Cesta talcev 32, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
22370. gnd-66143

Bednarik Peter, Marija Kogoja 1/d, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 46531, izdala UE Nova Gorica.
gnh-65939

Belič Vlasta, Cesta II oktobra 3, Prade,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 19799, izdala UE Koper.
gno-65882

Bera Gregor, Draža vas 69, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13434. gnn-65483

Bergant Natalija, Planinska 29, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
197666, reg. št. 8903. gnv-65700

Berlic Franc, Dragarjeva ulica 4, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
758205, reg. št. 6117, izdala UE Domža-
le. gnl-65860

Böhm Matej, Zrkovska cesta 191, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1378496, reg. št. 118049, izdala UE Mari-
bor. m-1608

Božič Damijan, Golek 5, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 16306,
izdala UE Krško. gnc-65694

Božič Silva, Livade 36, Izola - Isola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7767.
gnr-66054

Budihna Nataša, Livarska ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
42983, reg. št. 77418, izdala UE Ljublja-
na. gnu-65401

Budin Darko, Celovška cesta 140, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1459354, reg. št. 174407, izdala UE Ljub-
ljana. gno-66057

Bunderšek Veronika, Podboršt 22, Šen-
tjanž, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. s
760350, reg. št. 4550. gnm-65984

Buser Sabina, Cesta Miloša Zidanška
8/b, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12504, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnt-65602

Buzzolini Ivana, Spodnje Gameljne 1 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244800, reg. št. 000024407, izdala
UE Ljubljana. gng-65919

Car Tajana, Klanska ulica 15, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1234490, reg. št. 223528, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-66075

Cekuta Jože, Gor. Vrhpolje 20, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
30402, izdala UE Novo mesto. gni-65363

Celcar Maks, Log 28, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4983, izdala
UE Ruše. m-1637

Čelik Branko, Virmažše 118, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, reg. št. 6610,
izdala UE Škofja Loka. gnp-65781

Čope Roman, Celarčeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
843297, reg. št. 135406, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-65945

Čuček Emil, Sp. Voličina 76, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4215,
izdala UE Lenart. m-1609

Damjanović Jovo, Draga 1, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1460,
izdala UE Metlika. gnh-65789

Davidova Anastasija, Štihova ulica 6, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351010, reg. št. 226481, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-65908

Derganc Marko, Teslova ulica 2/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
969944, reg. št. 25431, izdala UE Ljublja-
na. gnp-65706

Dobravc Gabrijela, Zg. Roje 22, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 902595, izdala UE Žalec.
gnw-65649

Dragar Aleksandra, Krašnja 35, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
758751, reg. št. 28470, izdala UE Domža-
le. gnr-66029

Dvoršak Elizabeta, Pesnica 59/d, Pes-
nica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6559, izdala UE Pesnica.
m-1621

Đukelić Predrag, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BCGH, št. S 1521073, reg. št. 44205,
izdala UE Kranj. gni-65638

Ferček Alojz, Ižakovci 3, Beltinci, vozni-
ško dovoljenje, št. 06098. gnv-65350

Ferencek Bernardka, Rožno naselje 24,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
25400. gnw-65349

Fridl Frančišek, Zg. Porčič 91, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9837. m-1634

Fuks Ivan, XXX divizije 12, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9059, izdala UE Piran.
gnc-65869

Fuks Ivan, Lucija, XXX divizije 12, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9059, izdala UE Piran.
gns-66103

Gabrovšek Tomaž, Horjul 129, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št. S
264284, reg. št. 23730, izdala UE Ljublja-
na. gnp-65956

Gantar Janez, Vojskarska 13, Idrija, voz-
niško dovoljenje, št. S 142660, izdala UE
Idrija. gnq-65480

Germ Miha, Makedonska 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
104967, izdala UE Maribor. m-1639

Gider Urban, Demšarjeva cesta 22/a,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 24878, izdala UE Škofja Loka.
gns-65578

Gobec Gorazd, Cesta Kozjanskega od-
reda 61, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 6507, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnz-65471

Golob Elen, Ilirska Ulica 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597666, reg. št. 129474, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-65654

Gorenc Dušanka, Novi log 19/d, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7341. gnt-66077

Gošnjak Alojz, Cesta na Vrtače 20, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
562670, reg. št. 4869, izdala UE Velenje.
gnx-65998

Grabar Damjana, Smrje 24, Prem, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 81935.
gnm-65784

Grašič Franc, Tolsti vrh 15, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 4954. gnb-65370

Grošelj Janez, Erjavčeva ulica 12, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000627595, reg. št. 21.695, izdala UE
Domžale. gnl-65910

Halilović Emira, Glavarjeva 116, Kome-
nda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19200, izdala UE Kamnik. gnj-66087

Hlebec Darjan, Novi dom 28, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11955, izdala UE Trbovlje. gng-65715

Horvat Claudia, Gibina 29, Ljutomer, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12257, iz-
dala UE Ljutomer. m-1665

Horvat Suzana, Gosposvetska 53, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
88737, izdala UE Maribor. m-1618

Ibrišimović Kasim, Na pristavi 28/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12830, izdala UE Sežana.
gnl-65935

Ilić Miodrag, Klinetova 6, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1128467,
reg. št. 106829, izdala UE Maribor. m-1640

Ipšek Dušan, Vorančeva 23, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 14111,
izdala UE Slovenska Bistrica. gno-65357

Ivič Črtomir, Na Boč 16, Poljčane, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 11886,
izdala UE Slovenska Bistrica. gni-66017

Javornik Janez, Mizarska 33/a, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3726. gni-65788

Jelenko Barbara, Tomšičeva cesta 51,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1479859, reg. št. 30543, izdala UE Ve-
lenje. gne-65842

Jerman Damjana, Slavka Gruma 66,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 17511, izdala UE Novo mesto.
gne-65367

Jerman Rozalija, Herinja vas 14, Oto-
čec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
152814, izdala UE Novo mesto.
gnu-65576

Jezernik Marko, Celovška 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47906.
gng-65690

Jovandarič Peter, Gasilska 21, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1467967, reg. št. 22814, izdala UE Gro-
suplje. gno-65457

Jurca Jani, Podlipa 44, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 15531, izdala
UE Vrhnika. gns-65403

Jurca Uroš, Stjenkova 6, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12908,
izdala UE Postojna. gni-65338

Kaiser Aleš, Tavčarjeva 15, Velenje, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1022808,
reg. št. 25481, izdala UE Velenje.
gnf-65591

Kantoci Laura, Sp. Kostrivnica 33, Pod-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18768, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnm-65409

Kenić Ivan, Orehek 49, Prestranek, voz-
niško dovoljenje, št. 865. gnf-65341

Kernc Franc, Gornji Globodol 11, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 26663, izdala UE Novo mesto.
gng-65790

Klemen Razborčan Andreja, Brestrniška
40, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 909262, reg. št. 90783, izdala
UE Maribor. m-1673

Klemenčič Anton, Čabrače 6, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17065, izdala UE Škofja Loka. gnq-66030

Klinc Matjaž, Soška ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
481667, reg. št. 165590, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-65906

Knaus Jernej, Ribjek 2, Osilnica, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 13315,
izdala UE Kočevje. gnm-65759

Knez Matjaž, Stresova ulica 18/a, Ko-
barid, vozniško dovoljenje, št. S
000118975, izdala UE Tolmin. gnh-66039

Knežević Srečko, Prešernova 4, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340307, reg. št. 29637, izdala UE Vele-
nje. gns-65478

Kočevar Daniela, Cesta 4. maja 70, Ce-
rknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 359, izdala UE Cerknica. gni-65813

Kogovšek Stanislav, Petkovec 22, Rov-
te, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3970, izdala UE Logatec. gnh-65739

Kohek Judita, Čebuljeva ulica 12, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 72512, izdala UE Kamnik. gnc-65769

Kolačkov Spase, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134543, reg. št. 150304, izdala UE
Ljubljana. gnm-65909

Kolenc Andrej, Sp. Rečica 24, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, reg. št. 6384, izdala UE Mozirje.
gnw-65474

Kopriva Marijan, Parecag 21/a, Sečov-
lje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 2123, izdala UE Piran.
gnm-65709

Koprivnikar Gregor, Velika Mislinja 11,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11723, izdala UE Slovenj Gradec.
gnk-65886

Kopsa Miroslav, Gregorčičeva ulica 6,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11035, izdala UE Gornja Radgona.
gnq-65355

Koser Boštjan, Markovičeva 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1332482, reg. št. 96555, izdala UE Mari-
bor. m-1642

Kostanjevec Iztok, Ledinek 42, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
GH, št. S 1053573, reg. št. 30179, izdala
UE Ptuj. m-1607
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Kostelec Karolina, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1211867, reg. št. 80351, izdala UE
Ljubljana. gnn-65333

Kostjukovskij Polona, Ulica Molniške
čete 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1434849, reg. št. 242008,
izdala UE Ljubljana. gnh-65414

Kotar Rastko, Triglavska ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1011972, reg. št. 124200, izdala UE
Ljubljana. gnn-65758

Kozelj Tina, Vir pri Stični 123, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1361703, reg. št. 20833, izdala UE Gro-
suplje. gnf-65416

Kozijević Bojan, Kidričeva 32/a, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43002. gnl-65335

Krajnc Ivan, Makole 22, Makole, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4664,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnu-65726

Kramer Bojan, Na zelenici 14, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17178.
gnf-65666

Kranjc Danijel, Dolenje jezero 47/a, Ce-
rknica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1253901, reg. št. 10475, izdala UE
Cerknica. gni-65763

Krašovec Fani, Šentvid pri Stični 148/a,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 787571, reg. št. 16796, izda-
la UE Grosuplje. gnk-66136

Krašovec Gabrijel, Podljubelj 147, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10302, izdala UE Tržič. gnt-65352

Krevb Ana, Mislinjska Dobrava 60, Šma-
rtno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 15202, izdala UE Slovenj
Gradec. gnt-65927

Krevh Ana, Mislinjska Dobrava 60, Šma-
rtno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 15202, izdala UE Slovenj
Gradec. gnt-65902

Kroneker Danilo, Cvetlična ulica 5, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14677, izdala UE Slovenske
Konjice. gnb-66045

Kulašić Hilmija, Stranska pot 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
812921, reg. št. 63884, izdala UE Ljublja-
na. gnr-65954

Lampič Andrej, Sajevčevo naselje 30,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 804433, reg. št. 38674, izdala UE Kranj.
gny-66122

Leban Nevenka, Gonjače 1/l, Kojsko,
vozniško dovoljenje, reg. št. 25453, izdala
UE Nova Gorica. gng-65940

Licardo Andrej, Pohorska 28, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1379212,
reg. št. 117892, izdala UE Maribor. m-1641

Lipar Aleksander, Straža pri Raki 15/a,
Raka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19685, izdala UE Krško. gnd-65847

Lorber Mitja, Gosposvetska cesta 3, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
872211, reg. št. 105392. m-1624

Magister Staša, Rudnik I/6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1366437, reg. št. 234324, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-66068

Mahmutović Hasan, Sončna ulica 16,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCE, reg. št. 16622. gnb-65720

Mali Jože, Regrča vas 22, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19262, izdala UE Novo mesto. gnk-65386

Marcola Tadej, Ulica 25. maja 20, Pres-
tranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12923, izdala UE Postojna. gnz-65646

Marn Jaka, Gorenja vas, Reteče 35,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 23846, izdala UE Škofja
Loka. gnu-65801

Marsič Peter, Cesta I. istrske brigade
121, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, št. 40718. gno-65336

Martinčič Janez, Stara pot 20, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
27, izdala UE Logatec. gnh-65564

Menič Bogomir, Pristavica 3, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31459, izdala UE Novo mesto. gne-65742

Milić Zoran, Kolodvorska 13, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8798,
izdala UE Postojna. gnw-65924

Mlinar Jožef, Čevljarska 2, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 11399, iz-
dala UE Škofja Loka. gnx-65423

Muratovič Nesla, Ljubljanska 61, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
117229, izdala UE Maribor. m-1643

Murovec Tanja, Kidričeva 34, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39504, izdala UE Nova Gorica. gnu-66126

Napotnik Boštjan, Polena 8, Mežica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14468, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gnz-65346

Nedeljko Mirjam, Fram 119/b, Fram, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 120380, iz-
dala UE Maribor. m-1658

Nojić Slobodan, Frankovo naselje 43,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10064, izdala UE Škofja Loka.
gny-66022

Oberžan Mojca, Malo Trebeljevo 64, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134319, reg. št. 183578, izdala UE Ljub-
ljana. gno-65832

Osenar Marko, Rožna dolina c X 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284870, reg. št. 226765, izdala UE Ljub-
ljana. gnr-65904

Otrin Janez, Dobje 1, Bled, vozniško do-
voljenje, kat. ABGH, št. S 868661, reg. št.
7474. gnb-65970

Ožbolt Zala, Strma pot 4, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
45512, izdala UE Koper. gng-65390

Panič Dragan, Jakopičeva ulica 29, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 19999, izdala UE Kamnik. gnd-65743

Par Branko, Kraljevci 24, Sveti Jurij ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 13212, izdala UE Gornja Radgona.
gns-65728

Paternoster Matevž, Selšek 11, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1184109, izdala UE Litija. gnp-66056

Pendarov Borjan, Volaričeva 2, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13190, izdala UE Postojna. gnd-65618

Perčič Feliks, Vipavska 4, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. S 1484106, reg. št.
8944. gny-65697

Pergar Nina, Račka ulica 22, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331734, reg. št. 117255, izdala UE Mari-
bor. m-1670

Pernek Tomaž, Kržišnikova ulica 1, Me-
dvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1365432, reg. št. 231945, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-65570

Pernuš Tomislav, Hotemaže 69, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643277, reg. št. 38438, izdala UE Kranj.
gny-65822

Peterlin Primož, Pavšičeva 11, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 6647, izda-
la UE Logatec. gnu-65655

Peternel Uroš, Gradnikova 20, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, št. S 274405, reg.
št. 18139. gnl-65885

Pintar Pavao, Fram 78/e, Fram, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 409357,
reg. št. 17229, izdala UE Slovenska Bistri-
ca. m-1626

Plesničar Patricija, Ozeljan 13/a, Šem-
pas, vozniško dovoljenje, reg. št. 46305,
izdala UE Nova Gorica. gnu-66051

Podgornik Valter, Nova ulica 4, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8254, izdala UE Koper.
gne-65767

Podjed Sabina, Britof 271, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1392666,
reg. št. 29894, izdala UE Kranj. gny-65672

Pogačar Andrej, Aljaževa 11, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
393361, reg. št. 21691. gni-65938

Pogačnik Boštjan, Visoko 31, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1512114, reg. št. 54450. gne-65942

Poteko Roman, Pongrac 51, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
402990, izdala UE Žalec. gns-65603

Pregelj Miran, Cankarjev drevored 16/a,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 8305, izdala UE Izola.
gne-65342

Pregrad Slavko, Curnovec 7, Sromlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16381,
izdala UE Brežice. gnw-65599

Premuš Snježana, Vala Bratina 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277479, reg. št. 115829, izdala UE Mari-
bor. m-1674

Prijatelj Sašo, Ul. bratov Poglajen 2, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1246095, izdala UE Litija. gnf-65716

Prunk Jan, Trebinjska ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1266047, reg. št. 200477, izdala UE Ljub-
ljana. gno-65382

Puc Niko, Podkraj 32, Col, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 538939, reg.
št. 13593, izdala UE Ajdovščina.
gng-65665

Račič Boštjan, Kajuhova 5, Preserje, vo-
zniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1238275, reg. št. 24764, izdala UE Dom-
žale. gnw-65774

Radešič Maja, Veluščkova 4, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9450,
izdala UE Izola. gnc-65344

Radonjić Jelenko, Praprošče 1, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1465325, izdala UE Litija. gnt-65802

Rainer Igor, Vrtna 8, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9637, izdala
UE Ljutomer. gne-65617

Rakar Vladimir, Šared 13, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 348, izdala UE Izola. gnh-65864
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Ravšelj Jožica, Cesta notranjskega od-
reda 15, Stari trg pri Ložu, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 233973, reg. št.
5447, izdala UE Cerknica. gnl-65685

Resman Janez, Cesta na Jezerca 12,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 606710, reg. št. 10494. gnk-65811

Rezman Igor, Gaberke 102, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 384029,
reg. št. 20102, izdala UE Velenje. gnr-65479

Rigo Romano, Sv. Anton, Turki 42, Po-
begi, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 8202, izdala UE Koper. gnr-65704

Rorman Branka, Gotska ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841655, reg. št. 148337, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-65775

Rupnik Potokar Maja, Lanišče 4, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482207, reg. št. 240791, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-65611

Savnik Boris, Črnc 67, Brežice, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
10101, izdala UE Brežice. gnx-65473

Selan Sebastijan, Kajuhova cesta 40,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 676954, reg. št. 18528, izdala UE Vele-
nje. gnn-65583

Sever Mitja, Sv. Duh 118, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
21995, izdala UE Škofja Loka. gnc-65744

Simčič Martina, Štihova 8, Postojna, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13739,
izdala UE Postojna. gnn-65833

Skok Alojz, Cerkova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
688266, reg. št. 132208, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-65800

Skok Ivan, Velika Nedelja 34, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10262, izdala UE Ormož. gnj-65887

Skok Miran, Šeranova 1, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 28923, izda-
la UE Ptuj. gnu-65876

Slodnjak Jože, Gajzerjeva 23, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 865.
m-1680

Starc Milena, Veliko polje 21, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 468, iz-
dala UE Sežana. gnh-65339

Sušnik Janez, Sp. trg 13, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15939, izdala UE Škofja Loka. gnd-65872

Šahbaz Draguna, Belokranjska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 413891, reg. št. 128821, izdala UE
Ljubljana. gno-65707

Ščulija Darko, Jakopičeva ulica 30, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, reg.
št. 12771, izdala UE Kamnik. gnd-66018

Šega Suzana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049765, reg. št. 208129, izdala UE Ljub-
ljana. gni-66113

Šeliga Vinko, Efenkova 60, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 383586,
reg. št. 2880, izdala UE Velenje. gnn-65658

Šeme Janez, Novo polje cesta IX 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146778, reg. št. 000167281, izdala
UE Ljubljana. gnv-66100

Šinkovec Urška, Sp. Kanomlja 58/a,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1269045, reg. št. 11424, izda-
la UE Idrija. gnb-65695

Škrabar Alfonz, Trg prekomorskih brigad
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
GH, št. S 1026687, reg. št. 88785, izdala
UE Ljubljana. gnq-65855

Špilak Vinko, Vidonci 120, Grad, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 21827. gnh-65718

Štumberger Slavko, Za Kalvarijo 122,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1239162, reg. št. 4288, izdala UE Mari-
bor. m-1617

Šuligoj Andraž, Bokalova 6, Jesenice, vo-
zniško dovoljenje, št. S 1386250. gns-66078

Šušterčič Rok, Nusdorferjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 812627, reg. št. 179605, izdala UE
Ljubljana. gnv-65729

Teodorovič Tomaž, Gabrje 22, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1506238, izdala
UE Tolmin. gnb-65345

Teršek Dušan, Suška cesta 36, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
18564, izdala UE Škofja Loka. gnu-65626

Tomažič Andreja, Kovača vas 66, Slove-
nska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 21233, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnt-65727

Trafela Dominika, Mežanova 4, Ptuj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 788754,
reg. št. 26356. m-1625

Trstenjak Viktor, Frenkova 3, Pobegi, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10134, izdala UE Koper. gnp-65931

Turk Tanja, Podvin 189, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. S 1330053, izdala
UE Žalec. gnq-65830

Uljan Katja, Vanganel 62, Koper - Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
25804, izdala UE Koper. gnw-66049

Ungar Tomaž, Polanškova ulica 16, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050360, reg. št. 208606, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-65634

Veldin Majda, Sernčeva 11, Maribor, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
121874, izdala UE Maribor. m-1638

Videčnik Ladislav, Cesta na Roglo 21,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7971. gnq-66005

Vizovišek Robert, Lackova 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
871053, reg. št. 78063. m-1627

Volčič Mitja Viktor, Gorazdova 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
1107902, reg. št. 168261, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-66061

Vombek Suzana, Migojnice 81/e, Gri-
že, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
904321, izdala UE Žalec. gne-65667

Vrbnjak Dominka, Ormoška 15, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7931, izdala UE Ljutomer. gnr-65354

Vukolić Aleksandra, Hribarjeva cesta 8,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 469237, reg. št. 15297, izdala UE
Grosuplje. gnz-65746

Vuković Sonja, Šišenska cesta 50/a, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011002, reg. št. 204683, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-65883

Vukšinič Slavo, Križevska vas 21, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BEGH, reg. št.
4470, izdala UE Metlika. gnk-65736

Zagernik Igor, Kotlje 187, Kotlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 13935.
gnm-66084

Zakrajšek Boris, Bevkova ulica 18, Ka-
mnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9353, izdala UE Domžale. gnk-65411

Zarić Anđel, Agrokombinatska cesta
6/č, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 543357, reg. št. 155640, izda-
la UE Ljubljana. gni-65913

Zevnik Milan, Mavčiče 100, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
642282, reg. št. 8334, izdala UE Kranj.
gnz-65821

Zornada Matilda, Kajuhova 27, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4037, izdala UE Izola. gnf-66066

Žgajner Viktor, Cesta talcev 43, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. S 374222, reg. št.
110232, izdala UE Celje. gnz-66146

Žibert Stanislav, Otoče 15/a, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
561798, reg. št. 6119. gnk-65361

Žunjanin Ljiljana, Nusdorferjeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1459627, reg. št. 242360, izdala UE
Ljubljana. gnz-66096

Zavarovalne police

Bajramović Merima, Rusjanov trg 6, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. 254502, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gng-65915

Bitežnik Blanka, Paloviče 19, Tržič, za-
varovalno polico, št. 0746807, izdala zava-
rovalnica Tilia. gns-65353

Cizej Nataša, Trg F. Kozarja 7, Hrastnik,
zavarovalno polico, št. 442875887, izdala
zavarovalnica Triglav. gni-65713

Hrovat Alenka, Breznica 40, Žirovnica,
zavarovalno polico, št. 00101302811, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnc-65369

Kersnik Andreja, Deteljica 4, Tržič, zava-
rovalno polico, št. 371507 in 0254060,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-65562

Kunčič Barbara, Kantetova ulica 45, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št.
00101362298, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnb-65395

Rogelj Janez, Gabrje pri Stični 22, Ivan-
čna Gorica, zavarovalno polico, št.
0801879 - kupončki, izdala zavarovalnica
Tilia. gny-65772

Slovenica, Zavarovalniška hiša d.d., Gre-
gorčičeva 11, Nova Gorica, preklicuje belo
polico obr. zav. 11-00 št. 107324. Ob-
55023

Tomažič Aleksandar, Babnogoriška ces-
ta 33, Škofljica, zavarovalno polico, št.
00101303478, izdala zavarovalnica Slove-
nica. gnq-65434

Spričevala

Adamič Andrej, Sv. Lovrenc 24, Prebo-
ld, spričevalo 3. letnika Komercialne šole v
Celju. gnc-65569

Alagić Jasna, Zikova 1, Kamnik, spriče-
valo od 1 do 3. letnika Srednje šole za
farmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta
1994, 1995 in 1996. gnb-66120



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 72 / 14. 9. 2001 / Stran 5429

Albijani Martina, Petrov trg 7, Šempeter
v Savinjski dolini, spričevalo o zaključnem
izpitu Kmetijske in gostinjskle šole v Šentju-
rju. gns-65828

Albreht Nana, Vrtna ulica 4, Rakek, in-
deks, št. 18990951, izdala Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani. gnh-66064

Attila Szabo, Vrtna 8, Murska Sobota,
maturitetno spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 1996. gnf-65616

Babnik Andreja, Gabrje 68, Dobrova, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole v
Kranju, izdano leta 1983, izdano na ime
Gorjanc Andreja. gnk-66111

Badjura Martin, Pleteršnikova 25, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok Ljubljana Šiška.
gnv-65625

Bagoroš Gorazd, Slavka Osterca 4/a,
Radenci, spričevalo SŠGT Radenci.
gnd-66047

Bajc Vanja, Gabrovka 61, Gabrovka, sp-
ričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane, izda-
no leta 2001. gnq-66134

Bartolj Suzana, Dečja vas 19, Trebnje,
indeks, št. 9990945, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet Portorož. gnb-65670

Bašič Barbara, Markova ulica 15, Koper
- Capodistria, spričevalo 2. in 3.letnika Sre-
dnje italijanske šole in gimnazije Koper, iz-
dano leta 1988 in 1989. gnx-66102

Bašić Barbara, Bertoki, Markova ulica
15, Koper - Capodistria, spričevalo 1. letni-
ka Italijanske srednje ekonomske šole v Izo-
li, izdano leta 1987. gnx-65973

Batič Jaka, Mlinska pot 10, Ljubljana,
indeks, št. 189970107, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnx-65752

Battelino Urška, Prijateljeva ulica 11, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Ljud-
ske univerze v Litiji, izdano leta 2000.
gne-65992

Bezjak Laura, Vošnjakova 20, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole
- smer natakar v Mariboru, izdano leta 1989.
m-1651

Bijelić Martin, Prušnikova ulica 31, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šent-
vid, izdano leta 1999. gni-65438

Bitežnik Sara, Vipolže 94/b, Dobrovo v
Brdih, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2001.
gnx-65627

Blagotinšek Stanislav, Andraž 64/a, Pol-
zela, spričevalo 3. letnika Srednje rudarske
šole V Velenju, izdano leta 1981.
gnx-65823

Bobar Radovan, Na Krasu 22, Železniki,
diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1973. gnt-65785

Bobnar Nika, Polje cesta XVIII/24, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Polje, izda-
no leta 1999. gnq-65455

Bojetu Emanuel Dan, Zdenska vas 27,
Videm-Dobrepolje, spričevalo 8. razreda OŠ
Cene Štupar, izdano leta 2000. gnh-65389

Bolta Neža, Obrije 25, Ljubljana, spriče-
valo od 1 do 7. razreda OŠ Nove Jarše
Ljubljana. gnu-65926

Boško Aleksej, Boben 1, Hrastnik, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in ekonom-
ske srednje šole Trbovlje. gnh-65714

Božič Bernard, Birčna vas 18, Novo me-
sto, spričevalo 1. in 2. letnika SŠNZ v Tac-
nu, izdano leta 1971 in 1972. gnp-65856

Bregar Uroš, Na peči 4, Ljubljana, matu-
ritetno spričevalo Srednje strojne šole v Lju-
bljani, izdano leta 2000. gnx-65948

Brezner Aleš, Na gmajno 27, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ v Mariboru, izdano leta 1995.
m-1636

Bučar Sonja, Seidlova 32, Novo mesto,
spričevalo 3. in 4. letnika Družboslovne šole
v Novem mestu, izdano leta 1983 in 1984.
gnd-65868

Bunić Momčilo, Draškovičeva 34, Zag-
reb, diplomo Fakultete za družbene vede v
Kranju, leta 1969. gnk-65840

Burjak Veronika, Podlipa 14, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Poklicne oblačilne šole
Višnja gora, izdano leta 1980, izdano na
ime Kastelic Veronika. gnk-66011

Cerar Minka, Vinje 11/a, Moravče, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole v
Ljubljani, izdano leta 1980, 1981 in 1982,
izdano na ime Avbelj Minka. gno-65586

Cerk Ana, Stanežiče 43/b, Ljubljana-Še-
ntvid, spričevalo 3. letnika Gimnazije šent-
vid, izdano leta 2001. gnp-65681

Cokan Blaž, Prvomajski trg 11, Poljča-
ne, spričevalo 2. letnika Srednje živilske
šole v Mariboru, izdano leta 2000. m-1620

Cuderman Zoran, Zg. Bela 43/b, Pred-
dvor, zaključno spričevalo SESŠ Kranj.
gnj-65787

Čančar Boh Dominik, Ig 153, Ig, spriče-
valo od 1 do 4. razreda OŠ Ig. gnj-65712

Črnčec Branko, Sp. Gasteraj 18, Jurov-
ski Dol, spričevalo o zaključnem izpitu SKS-
MŠ, izdano leta 1989. m-1657

Dec Faveri Simon, Poljane 12, Pobegi,
spričevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1992,
1993 in 1994. gnc-66019

Delčnjak Aleš, Hrastovec 1/a, Velenje,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole
v Škofji Loki, izdano leta 1999. gnh-65814

Denjo Damir, Gosposvetska 19/b, Mari-
bor, indeks, št. 81527896, izdala EPF Ma-
ribor. m-1666

Derča Marko, Dobrteša vas 42/b, Šem-
peter v Savinjski dolini, maturitetno spriče-
valo Srednje računalniške šole v Velenju,
izdano leta 1993. gni-66013

Dimec Jure, Vodnikova cesta 12, Dom-
žale, spričevalo 3. letnika izdal Srednje šol-
ski center za pošto, ekonomijo in telekomu-
nikacije v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnb-65749

Domić Sandi, Velika čolnarska 5, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Prule, izda-
no leta 2000. gns-66128

Donko David, Gorenjska cesta 21, Vele-
nje, indeks, št. 25006062, izdala Fakulteta
za arhitekturo. gno-65432

Đukić Biljana, Obla 127, Portorož - Porto-
rose, spričevalo 1. letnika Srednje tehniške
šole Koper, izdano leta 2001. gnx-65673

Egartner Alijana, Zg. Ložnica 17, Zgor-
nja Ložnica, indeks, št. 71073391, izdala
Pravna fakulteta. m-1672

Fajs Stanka, Imenska gorca 19, Podčet-
rtek, spričevalo 1. letnika Gostinske šole,
izdano leta 1990. m-1646

Ferencek Maruša, Preglov trg 12, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2000. gnr-65379

Filip Jure, Vrhovci, Cesta XI/4, Ljublja-
na, spričevalo 2. in 3. letnika PTT v Ljublja-
ni, izdano leta 1991 in 1992. gnq-65330

Filipič Urška, Vinski vrh 25, Miklavž pri
Ormožu, indeks, št. 21015268, izdala FDV
v Ljubljani. gng-66065

Fortuna Milojka, Gažon 44, Šmarje, sp-
ričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ Koper -
ekonomska šola, št. 26782. gnq-65580

Frank Kristijan, Prušnikova 54, Ljublja-
na-Šentvid, spričevalo 4. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1999. gnu-65951

Frešer Elizabeta, Bohova 24, Hoče, sp-
ričevalo Delavske univerze Maribor, št. 119,
izdano 4. 1. 1989. m-1654

Gaberšek Urška, Sergeja Mašere 3, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje zdravstvene šole v Piranu, izdano
leta 1995 in 1997. gnm-66109

Glad Suzana, Resljeva cesta 8, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Landis,
izobraževanje in poslovno sodelovanje v Lju-
bljani, izdano leta 1997. gno-65857

Gomišček Kristjan, Ukmarjeva 16, Por-
torož - Portorose, spričevalo 3. in 4. letnika
SPPŠ Piran. gng-65890

Grabnar Katica, Roje 40, Šentjernej, sp-
ričevalo 2. in 3. letnika Srednje gostinske
šole. gnn-65783

Grabnar Katja, Roje 10, Šentjernej, spri-
čevalo o končani OŠ , št. 32/97-35, izda-
no leta 13. 6. 1997. gnj-65937

Gradišek Danica, Mestni trg 10, Trbov-
lje, diplomo Zasavsko srednješolskega ce-
ntra Trbovlje - ekonomski tehnik, izdana
leta 1986, na ime Strmljan Danica.
gnx-65573

Gradišek Mateja, Keržičeva 2, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Še-
ntvid, izdano leta 1979, 1980 in 1981.
gng-65640

Gradišek Mateja, Keržičeva 2, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, iz-
dano leta 1983. gnf-65641

Gregorc Boris, Kumanovska 1, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole tehni-
čnih strok Šiška, izdano leta 1994, 1995 in
1996. gns-65628

Gregorčič Romana, Družinska vas 16,
Šmarješke Toplice, spričevalo 2. letnika Go-
stinske šole, izdano leta 1992. gnd-65368

Grobin Anton, Vrh 9, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaklju-
čnem izpitu Šolskega centra v Celju - šola
za prodajalce, izdano leta 1980.
gnu-65851

Groznik Natalija, Pot na Orle 2, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2000. gnv-66125

Habjanič Marija, Globoka 29, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicno in
tehniško kmetijske šole Ptuj, izdano leta
2000. m-1679

Hajdič Gregor, Smrjene 134, Škofljica,
spričevalo 3. letnika Elektrotehniške šole v
Ljubljani -odsek za šibki tok, izdano leta
1980. gnm-65934

Hilat Boštjan, Sedlarjevo 11, Buče, spri-
čevalo 2. letnika Trgovske šole Celje, izda-
no leta 2001. gnv-65575

Hozjan Marko, Na klancu 6, Vrhnika, sp-
ričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ljublja-
na, izdano leta 2001. gnl-66060
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Hvala Tomi, Dolenja vas 24, Krško, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje šole Krško, st-
rojna šola, izdano leta 1996/97.
gnx-65373

Ibrahimović Ismet, Gradnikove brigade
49, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne gradbene šole v Ajdovščini,
gradbena smer, poklic zidar, izdano 7. 9.
1981 na ime Sarajlić Senad. gnl-65435

Ibralić Elvira, Primorska 1, Šoštanj, spri-
čevalo 4. letnika Ekonomske šole.
gnl-65410

Ilić Nino, Prešernova 16, Ljubljana, spri-
čevalo I. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnh-65914

Ipavec Zupan Marijana, Liminjanska 2,
Portorož - Portorose, spričevalo od 1 do 3.
letnika Gostinske šole v Izoli, izdano leta
1975 do 1978. gnz-65896

Jakšič Matija, Savska cesta 16, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje lesne šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnl-65635

Janežič Boštjan, Rožna dolina 26, Gro-
suplje, indeks, Srednje elektro šole v Ljub-
ljani. gnx-66023

Janežič Maja, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1993. gno-65657

Ječnik Zdravko, Zikova ulica 8, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole v Kranju, izdano leta 1979 in 1980.
gnm-65334

Jerič Damijan, Splitska 6, Velenje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje elektro tehnične
šole Velenje - energetik, izdano leta 1980.
gnz-65375

Jovanović Danijel, Vogrsko 128, Volčja
Draga, spričevalo 1. letnika Trgovske šole,
izdano leta 1998/1999. gnb-65470

Jovičić Branko, Slovenska cesta 1, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekono-
mske šole, izdano leta 2000. gnq-65630

Judnič Lidija, Vavpča vas 23, Semič, sp-
ričevalo 3. letnika Gimnazije, izdano leta
1998/1999. gnd-65897

Jurjavčič Irma, Mladinska 1, Spodnja Id-
rija, spričevalo 4. letnika SŠ Veno Pilon Aj-
dovščina, izdano leta 2000. gnl-65710

Jusić Amir, Gosposvetska 89, Maribor,
diplomo Srednje gradbene šole v Mariboru,
smer tesar, izdana leta 1990. m-1660

Justin Gregor, Cesta v Vintgar 16, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesa-
rske šole v Škofji Loki, izdano leta 1992.
gnv-66050

Kastelic Aleš, Cesta 65, Grosuplje, spri-
čevalo o končani OŠ Dobrepolje, izdano
leta 1993. gnk-65761

Kašnar Damjan, Ravbarjeva ulica 11, Lju-
bljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1997. gnm-65888

Kecur Andrej, Ulica Marije Hvaličeve 20,
Ljubljana, spričevalo 2., 3. in 4.letnika Sre-
dnje lesne šole v Ljubljani, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gnt-66152

Kermek Robert, Šafarsko 41/a, Ljuto-
mer, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne šole, smer avtoličar, izdala Srednja grad-
bena šola v Mariboru, št. 159/90, izdano
leta 1990. m-1663

Kern Igor, Klavčičeva ulica 3, Kamnik,
diplomo Kadetske šole za miličnike, izdana
leta 1988. gnq-65680

Klešnik Roman, Raičeva ulica 84, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Centra stroko-
vnih šol v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnr-66079

Klopčič Ksenija, Pod ostrim vrhom 37,
Trbovlje, indeks, št. 61174771, izdala Pe-
dagoška fakulteta. m-1668

Kočnik Primož, Kardeljev trg 3, Velenje,
spričevalo 3. letnika Strojne šole.
gnc-65394

Kodrič Bojan, Stojnci 39/b, Markovci,
spričevalo Poklicne elektro in strojne šole
Ptuj, št. 11/297, izdano leta 1994.
gnx-65348

Kodrič Bojan, Stojnci 39/b, Markovci,
zaključno spričevalo Poklicne elektro in st-
rojne šole Ptuj, št. 7/94, izdano leta 1994.
gnu-65351

Kokalj David, Dole pri Hrašcah 48, Mo-
ravče, maturitetno spričevalo Srednje šole
za računalništvo in informatiko v Ljubljani,
izdano leta 1996. gng-65740

Kokot Nataša, K brodu 16, Maribor, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje živilske šole, iz-
dano leta 1994. m-1652

Kolar Tonja, Zbelovo 50, Loče pri Po-
ljčanah, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Sred-
nje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1998, 1999 in 2000. m-1669

Kološa Suzana, Gogalova ulica 10, Kra-
nj, spričevalo 2. letnika STOGŠ Kranj, izda-
no leta 1990. gnd-65918

Komatar Boštjan, Golo Brdo 10, Škofja
Loka, indeks, Srednja lesna šola Škofja
Loka. gni-66088

Komerički Nevenka, Pijovci 13, Podplat,
spričevalo 2. letnika Kozmetične šole, izda-
no leta 1978. gnp-66031

Kondić Zvezdana, Lužiško-srbska ulica
7, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2000.
gny-65922

Kos Alenka, Sitarjeva cesta 28, Litija,
spričevalo 2. letnika Srednje šole v Zagorju,
izdano leta 1996. gnm-66034

Kos Maja, Poljane nad Škofjo Loko 42,
Škofja Loka, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Škofja Loka, izdano leta 1995. gnf-65645

Kosar Tamara, Šarhova 33, Pragersko,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1995 in 1996. m-1647

Košmerl Milan, Veliki Slatnik 4/a, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1983 in 1984. gnx-66073

Kristan Katja, Rožna dolina, Cesta
XV/26, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 2001. gnf-65566

Krištof Petra, Beograjska 21, Maribor,
indeks, št. 26102665, izdala Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnf-65741

Kunc Klemen, Notranjska 43, Logatec,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok Šiška, izdano leta 1995 in
1996. gng-65990

Kušar Matej, Ostenk 30, Trbovlje, spri-
čevalo 3. letnika Srednje strojne šole Trbo-
vlje, izdano leta 2000. gnx-66098

Kvasnik Tejka, Gl. trg 34, Maribor, inde-
ks, št. 81580624, izdala EPF v Mariboru.
m-1613

Lampret Renato, Ul. talcev 26, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključ-

nem izpitu Srednje kmetijske šole v Maribo-
ru, izdano leta 2000. m-1648

Lesar Anica, Zamostec 15, Ribnica, in-
deks, in spričevalo o zaključnem izpitu, iz-
dal PTT srednješolski center v Ljubljani, leta
1985 - 1988, izdano na ime Vesel Anica.
gnx-65331

Lešnik Ana, Dupleška cesta 131/a, Ma-
ribor, spričevalo 2. letnika Škofijske gimna-
zije Maribor, izdano leta 2000. m-1644

Lindič Alenka, Dolga vas, Gozdna cesta
3, Kočevje, indeks, št. 21015870, izdala
FDV v Ljubljani. gnk-65636

Lipar Jože, Pristava 15, Leskovec pri
Krškem, diplomo Srednje šole Krško, izda-
na leta 1987. gny-65572

Malbašić Dado, Jakčeva ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca v
Ljubljani, izdano leta 1995. gnd-66097

Manfreda Hedi, Kidričeva 29/c, Nova
Gorica, preklic obvestila o uspehu pri matu-
ri Gimnazije Bežigrad, objavljeno v Ur. l.
RS, št. 62/2001. gno-66086

Marin Zvonko, Ulica 25. maja 15, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Avtomehani-
čne šole Maribor, izdano leta 1979.
gns-65928

Markelj Rant Lucija, Tavčarjeva ulica
2/a, Radovljica, indeks, izdala Srednja tr-
govska šola v Kranju. gnt-66027

Markov Jan, Martinova pot 11, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 2001. gnt-65702

Matijević Dragica, Brdo 63, Bovec, spri-
čevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje upravno-administ-
rativne šole, izdano leta 1996 in 1997.
gny-65597

Medveš Alenka, Jezero 116, Preserje,
obvestilo o uspehu pri maturi Srednje vzgo-
jiteljske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano
leta 1997. gno-65407

Medvešček Brina, Klemenčičeva ulica
1, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gim-
nazije Bežigrad, izdano leta 1998 in 1999.
gnn-65683

Mekina Maja, Jarnikova 11, Maribor, sp-
ričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole
Juga Polak, izdano leta 1999. m-1655

Merc Miha, Zg. Hoče 25/c, Hoče, spri-
čevalo 3. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 1998. m-1622

Merkan Avgust, Žitence 31, Jurovski
Dol, spričevalo o končani OŠ Jakobski dol,
izdano leta 1977. m-1635

Merljak Jaka, Pod gričem 9, Nova Gori-
ca, spričevalo 1. in 3. letnika, izdal Šolski
tehniški center v Novi gorici, izdano leta
1997, 2000. gng-66040

Mermal Tjaša, Ulica v Kokovšek 16 a,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2001.
gne-66042

Mihorič Igor, Sp. Dule 19, Krško, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole v Novem mestu, izdano leta 1992 in
1993. gnz-66071

Miklavc Peter, Moste 27, Žirovnica, sp-
ričevalo 2. letnika Gimnazije Jesenice, izda-
no leta 2000. gnn-65358

Miklavž Simona, Globočice 9/a, Kosta-
njevica na Krki, spričevalo 1. letnika Trgov-
ske šole Brežice, izdano leta 1995.
gnp-65731
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Milek Vesna, Spodnji Rudnik II/1, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje Agroživi-
lske šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnv-65425

Milić Boštjan, Ulica 1. maja 6, Metlika,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gozdar-
ske in lesarske šole v Postojni, izdano leta
1992 in 1993. gnf-66024

Mišmaš Franc, Trnovec 15/a, Metlika,
diplomo Srednje šole za policiste v Tacnu,
izdana leta 1987. gnm-65609

Močnik Karmen, Stahovica 23, Stahovi-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje ekonom-
ske šole ŠCRM Kamnik. gnz-65371

Modic Miha, Velike Bloke 1, Cerknica,
spričevalo 4. letnika Srednje šole v Postoj-
ni, izdano leta 1995. gny-65622

Molnar Manuela, Ul. 5. prekomorske 1,
Ptuj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj.
gnx-65723

Nabernik Uroš, Pobočna 2, Izola - Isola,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje zdravst-
vene šole Piran. gnm-65884

Naprudnik Tanja, Ul. heroja Staneta 7,
Žalec, indeks, št. 61163603, izdala Peda-
goška fakulteta v Mariboru. m-1628

Narančič Siniša, Čičare 5, Kranjska
Gora, spričevalo 3. letnika Srednje gostin-
ske šole Radovljica. gnh-65364

Narančič Siniša, Čičare 5, Kranjska
Gora, spričevalo 1. letnika Srednje gostin-
ske šole Radovljica. gng-65365

Narančič Siniša, Čičare 5, Kranjska
Gora, spričevalo 2. letnika Srednje gostin-
ske šole Radovljica. gnf-65366

Narančič Siniša, Čičare 5, Kranjska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske šole Radovljica. gnj-65362

Nelec Vita, Ziherlova 39, Ljubljana, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
v Ljubljani, izdano leta 2001. gnl-66035

Novak Sabina, Drenov grič 39, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije, izdano leta 1996. gnu-65805

Omahen Boštjan, Gradiške Laze 19,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Zavoda za izobraževanje in kulturo Lju-
dska univerza v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnt-65777

Omerzo Tjaša, Ul. Sv. Petra 5, Izola -
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Ekono-
mske šole v Kopru, izdano leta 1997.
gnn-65433

Pajk Uroš, Strahinj 28, Naklo, indeks,
izdala Gimnazija Kranj leto izdaje 1988.
gnx-66131

Pavlovič Bojana, Alietova 8, Izola - Isola,
spričevalo 1. letnika SEPŠ Koper, izdano
leta 2001. gnv-65900

Pavlovič Vesna, Poljska cesta 19, Rače,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljublja-
na, izdano leta 2001. m-1677

Peršič Tadej, Bajtova ulica 10, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnc-65794

Petek Uroš, Koroška 31, Velenje, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Velenje.
gne-65392

Petelin Urška, Kamnik pod Krimom
103/a, Preserje, spričevalo 2. letnika Gim-
nazije Ledina, izdano leta 2001. gnr-66129

Peterka Gregor, Preglov trg 5, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole za

elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1999. gnv-65925

Peterka Maja, Mala vas pri Grosupljem
21/a, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Sred-
nje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica, izda-
no leta 2000. gnw-66074

Peternel Špela, Cankarjeva ulica 3, Kra-
nj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole v Kranju, izdano leta 1991.
gnn-65933

Petrak Damjan, Ul. bratov Učakar 84,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1996. gnx-65798

Plohl Rudolf, Aškerčeva 23, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske-
ga šolskega centra Maribor, smer strojni
ključavničar, izdano leta 1967. m-1656

Podjed Gregor, Martina Krpana ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Riharda
Jakopiča, izdano leta 1996. gnw-66124

Pogačar Jure, Dežmanova 18, Kranj, sp-
ričevalo Srednje elektro in strojne šole Kra-
nj. gnz-65596

Pomberg Jožef, Žice 12/a, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpi-
tu SKMŠ, izdano leta 1982. m-1612

Popit Nevenka, Kurirska pot 2, Vrhnika,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije peda-
goške smeri v Ljubljani, izdano leta 1969 in
1979, izdano na ime Jereb Nevenka.
gns-65703

Potrebuješ Stojan, Topniška 11, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1986. gns-65778

Pozvek Jure, Clevelandska ulica 43, Lju-
bljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehničnih strok Ljubljana Šiška, iz-
dano leta 1998. gnh-65764

Primc Štampek Slavica, Polzela 41/c,
Polzela, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu , št. 582 UAŠC Koper,
izdano leta 1981. gnu-65701

Primec Mitja, Sp. Brežnica 64, Poljča-
ne, letno spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole v Mariboru, izdano leta 2000.
m-1659

Primožič Primož, Štefanova ulica 5, Lju-
bljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnj-65837

Prinčič Jana, Šmartno 70, Kojsko, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske in tr-
govske šole Nova Gorica. gnp-65581

Prodan Gregor, Reteče 131, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika Gimnazije Šent-
vid, izdano leta 1999. gnf-65791

Puškar Sanel, Zlato polje 3/c, Kranj, sp-
ričevalo 1., 2. 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje strojne in elektro
šole v Kranju. gne-65892

Puterle Jerica Živa, Brilejeva 20, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 2000.
gnq-65755

Rant Klemen, Pokopališka ulica 25, Lju-
bljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1999/2000.
gny-65747

Ražman Nilva, Kortine 25, Črni Kal, in-
deks, izdala Srednja upravno administrativ-
ne šola v Kopru. gng-65819

Rebolj Andreja, Pod vinogradi 3, Straža,
indeks, št. 31980032, izdala Fakulteta za
farmacijo. gnj-65687

Repše Urška, Šentrupert 78, Šentrupe-
rt, indeks, št. 19358061, izdala Ekonom-
ska fakulteta v Ljubljani. gnq-65705

Rešeta Ivan, Borova 111, 33410 Suho-
polje, spričevalo Srednje gradbene šole Iva-
na Kavčiča, izdano leta 1984. gnt-66127

Rojnik Saša, Ul. Danila Zelena 1, Koper
- Capodistria, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske in trgovske šole Koper.
gnk-66094

Romšak Suzana, Tbilisijska ulica 46, Lju-
bljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1996 in 1997. gnq-65380

Rotar Jurij, Vavpotičeva ulčica 1, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Ljubljana Šiška, izdano leta
1989 in 1990. gng-65765

Rucić Darko, Peščenik 3, Višnja Gora,
spričevalo od 1 do 3. letnika SC PET Ljub-
ljana, izdano leta 1996, 1997 in 1998..
gng-66090

Rumpf Gašper, Šlandrov trg 39/a, Ža-
lec, spričevalo 2. letnika PTERŠ Velenje.
gnk-65661

Sabotin Damjan, Volkmerjeva 27, Ptuj,
Poklicne in tehniške elektro šole Ptuj, šol-
sko leto 2000/2001. gnd-65343

Sajovic Maja, A. Robiča 16, Mojstrana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice,
izdano leta 1997. gno-66082

Salihagič Sabina, Beblerjev trg 8, Ljub-
ljana, indeks, št. 11960953, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gnw-65949

Selak Mladen, Guca Gora 72/a, Guca
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1989. gnu-66026

Simonič Andrej, Sp. Voličina 8, Voličina,
zaključno spričevalo SKSMŠ v Mariboru, iz-
dano leta 1997. m-1649

Slana Janez, Ob potoku 33, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. m-1662

Slanc Mihael, Srednjevaška ulica 14, Ško-
fljica, spričevalo 3. letnika Srednje elektro šole
v Ljubljani, izdano leta 1997. gns-65907

Smajić Aldijana, Hrušica 71/c, Hrušica,
spričevalo 1. in 2. letnika SETŠ Radovljica.
gnk-65786

Smolnikar Maruša, Bolkova ulica 3/a,
Radomlje, spričevalo 1., 2. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1995 in 1996. gnc-66119

Smutkoska Vesna, Društvena ulica 5,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Univer-
zum Ljubljana, mat. št. 7602, izdano leta
1989. gnw-65874

Sojič Julija, Kajuhova 3, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 1. letnika III gimnazije, iz-
dano leta 1999. m-1650

Stojčič Miroslav, Zlato polje 3/e, Kranj,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje teksti-
lne, obutvene in gumarske šole v Kranju.
gnd-65893

Strenar Sonja, Livada 1, Ljubljana, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole
in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1998,1999. gnf-66041

Svetelj Olga, Velesovska 35P, Šenčur,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne tekstilne šole v
Kranju, izdano leta 1974, 1975 in 1976,
izdano na ime Kok Olga. gnr-66108
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Šakinović Merima, Povšetova ulica 78,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje fri-
zerske šole, izdano leta 1995, izdano na
ime Bajrić Merima. gnx-65598

Šantl Mojca, Staro sejmišče 32, Šentje-
rnej, spričevalo 3. letnika Srednje gostin-
ske šole v Novem mestu, izdano leta 1994,
izdano na ime Krhin Mojca. gnd-65768

Šebjanič Meta, Bodonci 74, Bodonci,
indeks, št. 41039890, izdala Fakulteta za
organizacijske vede v Kranju. gnb-65845

Šketa Dušan, Sovjak 8, Trnovska vas,
diplomo Srednje živilske šole, izdana leta
1989 v Mariboru. m-1653

Škoda Kogovšek Alenka, Betajnova 56,
Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje vzgo-
jiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1981,
izdano na ime Škoda Alenka. gnp-65381

Škofljanec Ivan, Leskovška 17, Krško,
diplomo Srednje tehnične šole, izdana leta
1985. gnd-65818

Štiglic Luka, Koroška 10, Kranj, spriče-
valo 4. letnika Srednje lesarske šole v Škofji
Loki, izdano leta 2001. gnq-65359

Štos Daniel, Maistrova 8, Brežice, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Elektro šole v Kr-
škem, izdano leta 1990 in 1991.
gnq-65780

Štritof Jožef, Begunje 10, Cerknica, za-
ključno spričevalo Srednje pedagoške šole
Ljubljana, št. 897/I-U z dne 20. 6. 1988.
gni-65563

Štruc Marko, Velika Mislinja 12, Misli-
nja, spričevalo od 1 do 3. letnika gimnazije,
izdano leta 1999. gnc-65944

Štruc Marko, Velika Mislinja 12, Misli-
nja, spričevalo o končani OŠ Slovenj Gra-
dec, izdano leta 1997. gnd-65943

Šuklje Terezija, Dragomelj 76, Domžale,
indeks, št. 15653, izdala Fakulteta za druž-
bene vede v Ljubljani. gnv-65675

Šum Brigita, Krašnja 6, Lukovica, spri-
čevalo od 1 do 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje tekstilne šole v
Ljubljani, izdano leta 1991, 1992 in 1993.
gnq-65584

Švab Mojca, Celjska c. 41, Rogaška Sla-
tina, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole Celje - ekonomsko komercialni tehnik,
izdano leta 1993. gnf-65691

Tajhman Janja, Vurberg 93, Spodnji Du-
plek, spričevalo 8. razreda OŠ Bratov Gre-
if Spodnji Duplek, izdano leta 1991.
m-1611

Tancik Lidija, Mala čolnarska 12, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Poklicne šole za
prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnx-65698

Tell Anja, Maroltova ulica 14, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 2000. gnf-65891

Tomažič Andrej, Kolodvorska cesta 53,
Slovenska Bistrica, indeks, št. 93480531,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko teh-
nologijo. m-1664

Tomšič Jožica, Rocenska 43, Ljubljana
Šmartno, diplomo Srednje tekstilne in obut-
vene šole v Kranju, izdana leta 1986 na ime
Bergant Jožica. gne-65917

Tomšič Mirko, Hrašče 138, Postojna,
maturitetno spričevalo Srednje šole Postoj-
na, izdano leta 1994. gnp-65356

Trglavčnik Peter, Goriška 8, Celje, za-
ključno spričevalo SKSMŠ Štore, št. 729.
gni-66063

Trnovšek Klara, Dramlje 71, Dramlje, za-
ključno spričevalo Srednje pedagoške šole
Celje, izdano leta 1991. m-16340

Trofenik Tadeja, Kapelska cesta 49, Ra-
denci, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Murska Sobota, izdano leta 2001.
gnr-65329

Trojner Tina, Rošpoh 46, Kamnica, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1998 in 1999.
m-1616

Trtnik Alan, Anžurjeva ulica 11, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska
in papirja v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnh-66014

Tul Tanja, IX korpusa 42, Piran - Pirano,
spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta
1998. gnq-66080

Ušaj Petra, Koštabona 33, Šmarje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ekono-
mske družboslovne šole v Kopru, izdano
leta 2000. gns-66053

Valenčič Vojko, Rakova jelša 85, Ljublja-
na, diplomo Poklicne kovinarske šole v Do-
mžalah, izdana leta 1981. gni-65613

Vampelj Simona, Nadlesk 33, Cerknica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, iz-
dano leta 1996. gng-66115

Vavpetič Petra, Zalog pod Sv. trojico 11,
Dob, spričevalo 1. letnika Šubičeve gimna-
zije v Ljubljani, izdano leta 1995.
gnn-65608

Vinšek Urška, Pod gradom 33, Radlje
ob Dravi, spričevalo o končani OŠ Radlje
ob Dravi, izdano leta 1997. gno-65482

Vovko Tina, Ratež 11, Brusnice, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem. gnt-65577

Vrščaj Vesna, Nestoplja vas 2, Semič,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tekstilne
usmeritve Metlika, program poklicno tehni-
škega izobraževanja, izdano leta 1998/99.
gnu-65376

Vrščaj Vesna, Nestoplja vas 2, Semič,
spričevalo 1. letnika triletnega izobraževa-
nje Srednje šole tekstilne usmeritve Metli-
ka, izdano leta 1995/96. gnt-65377

Vršič Brigita, Kraigherjeva 4, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 3. in 4. letnika Sre-
dnje trgovske šole Maribor, izdano leta
1999 in 2000. m-1633

Vršič Dragutin, Kočevarjeva 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu EGŠ, izdano
leta 1971. m-1661

Wernig Pavelšek Sebastijan, Žabnica 44,
Notranje Gorice, obvestilo o uspehu 1. let-
nika Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. gns-65332

Zadravec Tina, Selo pri Vodicah 5/d,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljublja-
ni, izdano leta 1998. gnl-65660

Zalar Bernard, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, spričevalo 3. letnik Gimnazije Še-
ntvid, izdano leta 1993. gnk-65936

Zavrl Marko, Zapuže 13, Mirna, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole tiska in papirja v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnx-65773

Zečević Dejan, Vaneča 43, Puconci, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Murska So-
bota, izdano leta 2000. gnk-65340

Zečević Dejan, Vaneča 43, Puconci,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 2000.
gnw-65782

Zelko Zoran, Mačkovci 17, Mačkovci,
spričevalo 1. letnika Srenje Agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997. gng-65719

Zelnik Andreja, Novljanska 8, Preddvor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 1986. gnv-65850

Zemljič Miha, Tržaška 51, Ljubljana, spri-
čevalo od 1 do 4. letnika OŠ Bičevje.
gnc-65994

Zimic Tadej, Ul. bartov Komel 29, Ljub-
ljana-Šentvid, spričevalo 3. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnu-65751

Zupančič Ervin, Ul. pariške komune 28,
Maribor, indeks, izdala SKSMŠ Maribor leto
izdaje 1991. m-1614

Zupančič Rok, Grintovec 50, Višnja
Gora, spričevalo 2. letnika Srednje lesar-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnp-65656

Žerić Denis, Nanoška ulica 13, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1996. gnn-66008

Židan Sanja, Zg. Pirniče 25, Moravče,
spričevalo 3. in 4. letnika ŠC PET Ljubljana,
izdano leta 1998 in 1999. gnr-65579

Žigante Darijo, Rakitovec 27, Črni Kal,
diplomo Avtomehanične šole, izdana leta
1979. gnr-65879

Žnidarič Boris, Ogljenšak 40, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu po-
klicno kovinarska smer, avtoklepar, izdano
leta 1977 v Mariboru. m-1676

Žnidaršič Gregor, Goričane 22/j, Med-
vode, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1992. gns-66028

Žunjanin Ljiljana, Nusdorferjeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1993. gnm-66059

Ostali preklici

AC RUFAC d.o.o., Ob Mahovniški cesti
3, Kočevje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0089676.
gnf-65991

Alič Anka, Grilčeva 28, Idrija, študent-
sko izkaznico, št. 19313889, izdala Eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. gnh-65689

ASA NAKLO d.o.o., Pivka 15/a, Naklo,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1035336 za vozilo Renault La-
guna Break 1,6, izdana 31. 8. 1998.
gnl-65614

AVTO CAR d.o.o., Svetčeva 1, Mengeš,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1175807. gnz-65996

AVTO KOČEVJE d.o.o., Kidričeva 6/a,
Kočevje, dovolnice CEMT, št. 1008 - za
opravljanje transportne dejavnosti.
gnf-66141

Avto Slak, Anton Slak s.p., Obrtniška uli-
ca 51, Trebnje, potrdilo za registracijo uvo-
ženega vozila znamke Seat, tip Cordoba
vario 1.4, št. šasije VSSZZZ6KZ1R076778,
ocarinjenega po carinski deklaraciji št.
004157, z dne 1. 3. 2001. gnx-65477

Avtomagazin d.o.o., Vipavska cesta
16/A a, Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1061890.
gnh-65664
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Banfi Andraž, Vojkova cesta 52, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gnf-65841

Bekteševič Sadat, Gorenjesavska cesta
43, Kranj, delovno knjižico. gni-65863

Berden Franc, Ul. Roberta Kukovca 34,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1022006.
gnj-66112

Blatnik Matija, Dobindol 8, Uršna sela,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0174398. gnl-66085

Brglez Maks, Gotska 98, Velenje, lice-
nece KRS Velenje, št. 004613, 004612 in
004611. gny-65372

Butara Draga, Spodnji Prhovec 7, Izla-
ke, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1135337. gnt-65952

Cimerman Robert, Petrovičeva 5, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 19351857,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnc-65419

Crivellari Jožef, Partizanska 13, Idrija,
delovno knjižico. gnx-66148

Čuček Emil, Sp. Voličina 76, Voličina,
orožni list za lovsko orožje, reg. št. 722,
755 in 1282, izdala UE Lenart dne 3. 6.
1998. m-1610

Doma Ana, Trimlini 64/b, Lendava - Le-
ndva, delovno knjižico. gnv-65475

Drobne Mitja, Cesta na jezero 3, Cerkni-
ca, delovno knjižico. gng-65565

Đuranović Alen, Črni vrh 44, Žalec, izja-
vo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, št. B 0025827. gnn-66083

Fijačko Zdravko, Zg. Negonje 22, Ro-
gaška Slatina, dvižni listek za moško uro, št.
14 z dne 18. 5. 2001. m-1645

Flos Robert, Mezgovci ob Pesnici 2/d,
Dornava, delovno knjižico. gnv-65725

Fras Jasna, Marušičeva 33, Koper - Ca-
podistria, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo, leta
1994. gnh-65839

Gačnik Ema, Rimska cesta 13, Šmarje-
SAP, študentsko izkaznico, št. 6044, izdala
NTF v Ljubljani. gno-65732

GAMA CENTER d.o.o., Šmartinska
152/BTC, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1144987.
gnq-65880

GAMA CENTER d.o.o., Šmartinska
152/BTC, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1034052.
gnp-65881

Germ Miha, Makedonska 15, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 22046860, izdala
Fakulteta za šport. gno-65932

Godeša Tone, Škocjanska pot 6/a, Ra-
kek, izjavo o ustreznosti posamično pregle-
danega vozila, št. B B 0049016.
gnf-66091

Golobič Jana, Ulica bratov Kotar 16, Tr-
zin, vozno karto, izdal KAM BUS, relacija
Trzin - Ljubljana. gnw-65624

GRADPLAN d.o.o, Tržaška cesta 2, Lju-
bljana, servisno knjižico, za vozilo KIA Car-
nival 2.9, št. šasije KNE-
UP751216060740. gnb-66020

Hanžel Marjan, Kolodvorska 13, Ljuto-
mer, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 0275415. gnk-65836

Hlebec Franc s.p., Tkalska 11, Celje,
izjavo o ustreznosti posamično pregledane-
ga vozila, št. B 1005502. gnc-65848

Huč Andreja, Tbilisijska ulica 6, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasi-
čna gimnazija Ljubljana. gnc-65594

Hudi Danilo, Kal 17, Zagorje ob Savi,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1035372. gno-65582

Jagodič Miran, Kamniška graba 78, Ka-
mnica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1040009. m-1619

Jaklič Tomaž, Črešnjice 60/b, Cerklje
ob Krki, izjavo o ustreznosti posamično pre-
gledanega vozila, št. B 0050779.
gnr-65779

Jerman Jernej, Zapoge 40, Vodice, ove-
rjeno kopijo licence, št. 005474/4935-LM
37/1998 za vozilo Mercedes Bens, z reg.
tablico LJ L7-29At. gnw-65678

Jug Dušan, Podgaj 15, Ponikva, dvižni
listek za uro št. 36, izdalo Urarstvo Trglavč-
nik Celje. m-1678

Jurić Pero, Ravne 18, Tržič, delovno knji-
žico. gni-65717

Kladnik Sandi, Ulica Črnkovih 1, Ruše,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1033586. m-1631

Kolarič nina, Sv. Ana 30/a, Sv.Ana v
Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
93478024. m-1606

Korshykova Iryna, Pesnica 28, Pesnica
pri Mariboru, delovne knjižice, št. 2776.
m-1623

Koštomaj Dragica, Žepina 9, Škofja vas,
overjeno kopijo licence, št.
0090271304/01-LUM13/1999 za vozilo
MAN 19.372FLBL, reg. št. CE 45-05C.
gnw-65399

Koželj Roman, Spodnje Grušovje 37,
Slovenske Konjice, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1154126.
gnv-66000

Krepfl Karl, Zlatiločje 327b, Starše, do-
volenje športnega pilota s pooblastili, št.
0393/1935, izdala Republiška uprava za
zračno plovbo Ljubljana. gnl-66110

Kutin Jože, Polhov Gradec 23, Polhov
Gradec, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1039665. gni-65738

Levar Aleksandra, Dolenje jezerom 33,
Cerknica, vozno karto, št. 001 0121, izdal
Integral Notranjska d.o.o.. gni-65688

Lipaj Jože, Cerovi log 41, Šentjernej,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čo-
lna, št. 02/13-7679-00/94. gny-65722

Lipovšek Nives, Medvedova 7, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1047082. gnq-66055

Lončar Gregor, Mencingerjeva ulica 3,
Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0239368. gnb-66070

Lukman Simona, Brilejeva ulica 13, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnx-65748

Lukovnjak Kocman Slava, Šaranovičeva
17, Celje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1049716.
gnh-65989

Mahovič Andrej, Zadnikarjeva 16, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 25053950,
izdala FAGG - šola za arhitekturo.
gnz-66021

Majcenovič Tadej, Bulovci 99, Markov-
ci, delovno knjižico, št. 56084, izdala UE
Ptuj. gnw-65724

Marcen Sanja, Skaletova 12/b, Celje,
študentsko izkaznico, št. 61163209, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1629

Markoli Sabina, Lackova 24, Lenart v
Slov.goricah, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 0220786.
m-1667

Marković Mirjana, Tabor 49, Cerknica,
vozno karto, št. , št. 0092, izdal Integral
Cerknica. gnd-66093

Matevžič Simon, Deskle, Petra Skalarja
17, Anhovo, delovno knjižico. gnf-65866

Matijec Franc, Hudinja 37, Vitanje, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 93312 za vozilo Seat Ibiza 1.4
CLX, št. šasije VSSZZZ6KZZR198384.
gnj-65662

Mavec Alenka, Topniška ulica 43, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1029545 za vozila Hon-
da Civic, model EJ933WPB KG-4N, št. ša-
sije JHMEJ9330WS049627. gnp-65456

Menart Urša, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnl-66135

MIPO DOBOVA d.o.o., Mihalovec 53/B,
Dobova, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cence v cestnem prometu, št. 610770 z
dne 23. 12. 1997, na ime Miroslav Požar.
gnb-65995

Misleta Benjamin, Lendavska 25/b, Mu-
rska Sobota, delovno knjižico, št. 59782,
izdala UE Murska Sobota. gnb-65870

Mladenović Miloš, Sp. Škofije 207, Ko-
per - Capodistria, delovno knjižico.
gns-65878

Močnik Marija, Lukovec 35, Boštanj, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1001989. gnt-65852

Mrhar Marjanka, Iga Grudna 19, Ljublja-
na, preklic indeksa, objavljen v Ur. l. RS, št.
71/20001. gny-65797

Muhadžić Daniela, Tomšičeva ul. 6, Le-
ndava - Lendva, delovno knjižico, št. A
03221418, izdala UE Lendava. gnu-66001

MURIĆ PROMET d.o.o., Avsečeva ulica
22, Ljubljana, kopijo licence št. 00583 za
tovorno vozilo M.B. 11-13, z reg. oznako
LJ 31-75A. gns-65378

Novinec Bojan, Veliki Lipovec 22, Dvor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1144432. gnu-65651

Osenar Marko, Rožna dolina c X 6, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-3139/00 , VČ - 2257.
gnq-65905

Peklaj Eva, Erbežnikova 25, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gne-66142

Penec Uršula, Suhi vrh 5, Prevalje, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 0242069. gni-66038

Perko Andraž, Cankarjeva 8, Tržič, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1002128. gne-65721

Petrinovič Miran, Ul. V prekomorske bri-
gade 8, Celje, delovno knjižico. gnd-65643

Pirant Matjaž, Ig 46, Ig, certifikat za voz-
nike, ki prevaža nevarne snovi, št. 009765,
izdan 21. 9. 1998 s strani MNZ-ja.
gnb-65745

Plešivčnik Divitra, Japljeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozno karto, št. 1466 - 100% popust,
izdal LPP. gnr-65762

Potočnik Tadeja, Primožičeva 38, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja trgo-
vska šola v Ljubljani. gnu-65676
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Povalej Marjeta, Jakčeva 2, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1039566. gnv-65875

Prinčič Rudolf, Kidričeva 18, Nova Go-
rica, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0089194.
gnt-65652

Prislan Jelka, Špeglova 30, Velenje, de-
lnice KRS d.d. Velenje, št. 001117 in
001120. gnr-65604

Prislan Jelka, Špeglova 30, Velenje, pre-
klic delnic, objavljeno v Ur. l. RS, št.
111/2000. gnu-65605

Rant Darko, Godešič 124, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnl-65735

Rebolj Jernej, Primožičeva 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-65632

Rimi Ristič Milica s.p., Ledine 8, Nova
Gorica, licenco, št. 005197/4647-LM
47/1998 za vozilo Mercedes Benz, z reg.
tablico GO 31 - 68D, izdana 6. 1. 1998.
gny-65997

Ringer Janez, Jevnica 27, Kresnice, de-
lovno knjižico. gnm-66009

Rožič Nuška, Goričica 15, Moravče, štu-
dentsko izkaznico, št. 01099114, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnu-66101

Sabari Ivan, Verje 38/c, Medvode, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1051062. gnv-66150

Selinšek Danilo, Šolska ulica 24, Lim-
buš, licenco, št. 005186/4330-
LM74/1997 za vozilo Mercedes Benz z
reg. št. MB 87-00H. gnf-65620

Slabe Tine, Ulica Vojke Šmuc 5, Koper -
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
19808565, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnp-66081

Slodnjak Neža, Gabrnik 3, Juršinci, de-
lovno knjižico, št. 20246, izdala UE Ptuj,
leta 1972. gny-65347

Smrečnik Berta, Velika dolina 15, Jese-
nice na Dolenjskem, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1245165.
gnj-65337

Spudič Amalija, Kraljeva 19, Koper - Ca-
podistria, delovno knjižico. gnp-65481

Srebrnjak Martin, Trška gora 31, Novo
mesto, delovno knjižico, št. 42728 izdala
UE Novo mesto. gnn-65733

Stritih Marko, Linhartova cesta 15, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1029504. gnb-66095

Šafarič Ivan, Panonska 24, Gornja Rad-
gona, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1002268. gnj-66037

Šauperl Tea, Benedikt 106, Benedikt,
študentsko izkaznico, št. 06993160, izdala
Visoka šola za socialno delo Ljubljana.
gnf-66016

Šetina Eneja, Ljubljanska 87, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežig-
rad. gnr-65804

Šetinc Marko, Pavšičeva ulica 6, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 0057699. gnp-65631

Šterlinko Helena, Kvedrova cesta 1, Ko-
per - Capodistria, izjavo o ustreznosti in teh-
nični brezhibnosti vozila, št. A 1123629.
gnw-65374

Švajger Silva, Gubno 29, Lesično, devi-
zno hranilno knjižico, št. 1474/00, izdana
na ime Simončič Franc ( pokojni ).
gnh-66089

Tegel Aleš, Predstruge 22, Grosuplje,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1024121. gnp-65831

Udovč Leonida, Spodnje Prapreče 11,
Domžale, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0043330.
gne-65792

Urbančič Lovrenc, Brežna pot 11, Brez-
ovica pri Ljubljani, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1042871.
gnl-65360

Vabić Emil, Morje 1, Fram, izjavo o ust-
reznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0155915. m-1615

VASCO d.o.o., Hrastje 22, Kranj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1017639. gnw-66149

Vogrič Pikelj Tanja, Bevkova 28, Anka-
ran - Ankarano, izjavo o ustreznosti in tehni-
čni brezhibnosti vozila, št. A 1033406.
gnz-65571

Zagorc Sonja, Gor. Vrhpolje 15, Šentje-
rnej, delovno knjižico. gnm-65734

Zalar Boštjan, Kovaška 4, Ljubljana, izja-
vo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 0253923. gng-65615

Založnik Karel, Prepuž 16, Zgornja Lož-
nica, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 0250607. gnw-65574

Zavec Amalija, Pod gonjami 77, Preva-
lje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhib-
nosti vozila, št. A 1006257 za vozilo Dae-
woo Lanos 1.5, št. šasije KLA-
TF69YEWB234990. gni-65663

Živec Bogomila, Budicinova 8, Koper -
Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1113649 za vozilo
Renault megan classic 1.6. gnp-65431

Žnidarčič Tom, Oktobrske revolucije
31/a, Izola - Isola, potrdilo o usposobljeno-
sti za voditelja čolna, št. 02/13-2998/93.
gnu-65901

Priporočamo

KONCERNSKO PRAVO – Povezana podjetja
prof. dr. Janez Šinkovec
Avtor v njej osrednjo pozornost namenja koncernskemu vodenju, strategiji in organizaciji.

Svojo knjigo uvršča med priročnike, zato na koncu dodaja tudi vzorce pogodb in stvarno kazalo.

Cena: 5535 SIT 10557

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

KONCERNSKO PRAVO – Povezana podjetja 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
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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

Priporočamo

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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