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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

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

Št. 1/2001 Ob-55539
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: (poštni naslov

naročnika, lahko tudi številka telefaksa,
elektronski  naslov,  telefonska  številka
in podobno): Oblakova 5, Celje, tel.
03/544-11-33.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih: dobava medi-
cinsko sanitetno potrošnega materia-
la, diagnostike in ostalega lekarni-
škega materiala.

4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje.

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

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
nabavna služba, Matjaž Štinek, univ. dipl.
ekon.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: izvedel se bo omejeni
postopek za tri leta.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-55580
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško, d.o.o. (NEK).
2. Naslov naročnika: Nuklearna elek-

trarna Krško, d.o.o. (NEK), Vrbina 12, 8270
Krško, Slovenija, faks +386/7/4921-528,
elektronski naslov: vesna.deak@nek.si, tel.
+386/7/4802-436.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali
storitev, ki bo predvidoma naročeno v

naslednjih  12  mesecih:  storitev  me-
njave detektorjev in kablov izven jedra
v  NEK-u  v  času  remonta  2002  in
dobava  del  (Projekt  “ključ  v  roke”)
kot  sledi:

– detektorski sklop za merjenje reak-
torske moči (NIS Power Range Detector
Assembly) – 4 kosi,

– detektorski sklop za merjenje nizke in
srednje moči (NIS Source/Intermediate
Range Detector Assembly) – 2 kosa,

– konektor – z vtikačem (Crimp-on Con-
nector - plug) – 40 kosov,

– konektor – z vtičnico (Crimp-on Con-
nector - jack) – 40 kosov.

4. Kraj dobave: Krško.
5. Ocenjeni datum začetka javnega

naročila, če je določen: oktober 2001.
6. Naslov  službe  in  oseba,  od  ka-

tere  se  lahko  zahteva  dodatne  infor-
macije: NEK, Služba uvozne nabave,
kontaktna oseba je Vesna Deak, tel.
07/48-02-436.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 9. 2001.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 1.7.-6207101 Ob-55674
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska uli-

ca 11, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali

storitev, ki bo predvidoma naročeno v
naslednjih 12 mesecih:

1. sklop; 1A zavornjak SL P10
560X320 (977.700 kg),

2. sklop; 1B zavornjak SL P10
560X250 (174.400 kg),

3. sklop; 1C zavornjak SL P10
560X310 (144.000 kg),

4. sklop; 1D zavornjak SL P10
500X200 (32.630 kg),

5. sklop; 1E zavornjak SL P10
450X362 (18.300 kg).

4. Kraj dobave: različne lokacije po Slo-
veniji.

5. Ocenjeni  datum  začetka  javnega
naročila,  če  je  določen:  oktober  2001.

6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Center
za nabavo, faks 00386 1/291-48-33; e-poš-
ta: center.nabavo@slo-zeleznice.si.

7. Morebitne druge informacije o na-
črtovanih naročilih: /

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 9. 2001.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

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

Zavrnitev vseh ponudb

Št. 371-02-29/01-0406 Ob-55518
V skladu z določilom 77. člena Zakona

o javnih naročilih vas prosimo za objavo
Zavrnitve vseh ponudb po javnem razpisu
za nakup vozil po odprtem postopku za
potrebe pravosodnih organov, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 61-62, z dne 27. 7.
2001.

1. Naročnik, naslov: RS Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponu-
dnika: izbira izvajalca po odprtem postopku
- nakup osebnih vozil in enoprostorske-
ga vozila.

3. Datum odločitve o zavrnitvi vseh po-
nudb: 10. 9. 2001.

4. Utemeljitev odločitve: ponudbe so
nepravilne oziroma neprimerne ali nespre-
jemljive.

5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 6,863.462,80 SIT,

5,965.560 SIT;
– sklop B: 9,670.221,68 SIT,

6,808.716,38 SIT;
– sklop C: 3,207.948,94 SIT,

2,605.200 SIT;
– sklop D: 3,314.605 SIT;
– sklop E: 6,277.340,82 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 61-62
z dne 27. 7. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Popravek
Ob-55634

V javnem razpisu za oddajo naročila bla-
ga po odprtem postopku za dobavo pre-
hrambenega blaga, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 74 z dne 21. 9. 2001,
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Ob-55123, št. 26/2001-2 se 6. točka po-
pravi in se pravilno glasi:

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: sukcesivna
dobava blaga od 1. 1. 2002 do 31. 12.
2003.

Srednja gostinska in turistična šola
Izola

Ob-55623
Popravek

V javnem razpisu za oddajo naročila –
zvočne opreme, objavljenem v Uradnem li-
stu RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54866, št. 1/01, se 10. točka popravi
in se pravilno glasi:

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bian-
co menica v višini 5% od vrednosti po-
nudbe.

Slovensko mladinsko gledališče

Ob-55659
Preklic

Naročnik Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana, preklicuje objavo javnega razpi-
sa za dobavo samopostrežnih terminalov v
sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja
v Republiki Sloveniji, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 64 z dne 3. 8. 2001,
Ob-53043, št. 0309-5/9/01.

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Št. 0309-5/17-01-B Ob-55660
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno za-

varovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Miklošičeva 24,

1507 Ljubljana, telefaks 01/23-12-182,
elektronski naslov: projekt.kzz@zzzs.si, tel.
01/30-77-430.

3. (a) Vrsta in količina blaga: samo-
postrežni terminali - 10 kosov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb: /

4. Kraj dobave: lokacije naročnika ali
njegovega pooblaščenca.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava v 15
dneh po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vložišče, ki se
nahaja v Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
pritličje, soba štev. 51. Dodatne informacije
na tel. 01/30-77-430 (Jure Ahačič) ali po
elektronski pošti: projekt.kzz@zzzs.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 12. ure in sicer do dneva poteka
roka za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine za razpisno do-
kumentacijo ni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno
29. 10. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljub-
ljana, vložišče, pritličje, soba št. 51.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2001 ob 14. uri v prostorih
Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana.

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

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

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: dobavni rok do 15 dni
po sklenitvi pogodbe za vse blago, plačilni
rok v 8 dneh od dobave, razmerje med
povprečno bruto mesečno plačo na zapo-
slenega pri ponudniku in povprečno bruto
mesečno plačo v RS za l. 2000 ne sme biti
manj kot 0,80, garancijski rok za blago naj-
manj 36 mesecev, garancijsko vzdrževanje
mora zagotavljati ponudnik, kar pomeni, da
za vse posege naročnik kontaktira izključno
s ponudnikom ali njegovim pooblaščencem,
kar je opisano v specifikacijah.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 1. 2002, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe: 30. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
skladnost s tehničnimi specifikacijami, refe-
rence, garancija, podpora, rok izvedbe.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Št. 64 Ob-55511
1. Naročnik: Pošta Slovenije,d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,

2500 Maribor, faks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 650.500

l kurilno olje (letna količina).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti  sklope  in  sprejemljivost  po-
nudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: po poslovnih enotah
Slovenije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Pošta Sloveni-
je,d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
Peter Hometer, tel. 02/449-92-302.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 14. ure, osebno ali po pošti, po
faksu pošljite potrdilo o vplačilu, s polnim
naslovom in predmet razpisne dokumen-
tacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, splošna po-

ložnica, virmanski nalog, št. žiro računa
51800-601-180.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 10. 2001 do
12. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 10. 2001 ob 10. uri, Pošta Slo-
venije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
konferenčna dvorana, 4. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5,000.000 SIT.

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

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

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

– da ni proti ponudniku uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvi-
dacijski postopek ali da ni prenehal poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;

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

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

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

– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi (dostava po poštah v Sloveni-
ji); da ni dal zavajajoče podatke, glede za-
htev iz te točke;

– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentaci-
je), potrdilo o registraciji in opravljanju de-
javnosti oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pri-
stojni davčni urad za s.p.

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

15. Merila za ocenitev ponudb: izhodi-
ščna ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: do 20. 10. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 1341/01 Ob-55514
1. Naročnik: Javni zavod za zaščitno in

požarno reševanje Maribor.
2. Naslov naročnika: Cesta proletar-

skih brigad 21, 2000 Maribor, tel.
02/331-25-41, faks 02/332-36-96.
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3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
podvozja za gasilsko vozilo s kabino
1+2, skupne teže 13-14 t, s pogonom
koles 4x4.

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

4. Kraj dobave: Javni zavod za zaščitno
in požarno reševanje Maribor, Cesta prole-
tarskih brigad 21, Maribor.

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

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: Javni zavod za
zaščitno in požarno reševanje Maribor, Ce-
sta proletarskih brigad 21, Maribor, kontak-
tna oseba Jože Žohar, tel. 02/331-25-41.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do roka za od-
dajo ponudb, vsak delovni dan med 8. in
14. uro.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno dokumentacijo: ponudnik pred dvi-
gom razpisne dokumentacije vplača zne-
sek 10.000 SIT na žiro račun
51800-603-34985, z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis”.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni zavod za zaščitno in po-
žarno reševanje Maribor, Cesta proletarskih
brigad 21, 2000 Maribor, soba št. 54, Alen-
ka Rosi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2001 ob 12. uri v sejni dvo-
rani Javnega zavoda za zaščitno in požarno
reševanje Maribor.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v do-
govorjenem roku po podpisu pogodbe.

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: ni dodatnih pogojev.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od dneva odpiranja ponudb, predvi-
den datum odločitve o sprejemu ponudbe
do 9. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišče je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba, ki ustreza merilom: cena,
plačilni pogoji, reference, dobavni rok.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2001.

Javni zavod za zaščitno
in požarno reševanje

Št. 29/2001 Ob-55516
1. Naročnik: Dijaški dom Novo mesto,

javni zavod, MŠ: 5050537, DŠ:
41262735.

2. Naslov naročnika: Novo mesto, Še-
gova ulica 115, 8000 Novo mesto, tel.
07/33-41-195, faks 07/33-23-341, e-ma-
il: Ljubica.Perko@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po sklopih, v količini navedeni
v razpisni dokumentaciji.

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

15. sklop: splošno prehrambeno blago,
18. sklop: osnovna živila,
19. sklop: olja in margarine.
Ponudnik lahko konkurira za enega ali

več sklopov ali za vse sklope. V posamez-
nem sklopu mora ponudnik zagotavljati vse
artikle in celotno letno količino.

4. Kraj dobave: Dijaški dom Novo me-
sto, Novo mesto, Šegova ulica 115.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od 1. 1. 2001, predvideni zaključek doba-
ve: 30. 9. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu na naslovu naročnika,
dodatne informacije pri Berkopec Mariji, Jug
Milenki, Jenič Ireni, Ljubici Perko ali Juršič
Franciju na telefonski številki naročnika.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu, v višini 7.140 SIT (v katerem je že
vključen 19% DDV) na žiro račun naročnika
št. 52100-603-30437 - za razpisno doku-
mentacijo.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo prispele na naslov
naročnika v 40 dneh od datuma odposla-
nja zahteve za objavo v Uradnem listu, do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe v zapečatenih kuver-
tah z oznako “Ponudba - Ne odpiraj” in šte-
vilko Uradnega lista RS ter navedbo pred-
meta naročila poslati na naslov: Dijaški dom
Novo mesto, Novo mesto, Šegova ulica
115, 8000 Novo mesto.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 11.
2001 ob 12. uri na naslovu: Dijaški dom
Novo mesto, Novo mesto, Šegova ulica
115.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brez-
pogojna bančna garancija plačljiva na prvi
poziv, veljavna do 31. 12. 2001 v višini 5%

od seštevka razpisne vrednosti ponujenih
sklopov, skladno z določbami Zakona o iz-
vrševanju proračuna.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računa je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa, ostali pogoji so opredelje-
ni 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): ni za-
htevana.

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 razvidne iz
razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001, predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 15. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša ponudba za katero
se upošteva: kakovost in cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ponudnik mora v ponudbi izrecno
jamčiti stalno kvaliteto blaga in fiksne cene
artiklov za ves čas dobavljanja po pogodbi.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 60/01 z
dne 20. 7. 2001, Ob-52294, to je druga
objava.

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

Dijaški dom Novo mesto

Ob-55554
1. Naročnik: Zdravstveni dom dr. Adolfa

Drolca Maribor.
2. Naslov naročnika: Ulica talcev 9,

2000 Maribor, faks: 02/22-86-585.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 3 osebna

vozila spodnjega in 1 osebno vozilo
srednjega razreda.

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

4. Kraj dobave: fco lokacija naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: do konca
leta 2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9, pravna služba - Andreja Trstenjak.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 1. 10. 2001
dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19 % DDV,
kar znaša 5.950 SIT na žiro račun Zdrav-
stveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, št.:
51800-603-31999, s pripisom “za razpi-
sno dokumentacijo“.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
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Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, Pravna
služba.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 5. 2001, ob 10. uri, Zdravstveni
dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9/III - sejna soba.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dni po dobavi oziroma v izjavi naveden rok
plačila.

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

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 tehnične zmožnosti in razpolo-
žljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo pogod-
benih obveznosti, prav tako tudi izpolnjuje
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, za
katero ima izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene in strokovno
usposobljene delavce, ki bodo sposobni iz-
vesti pogodbo,

– da zagotavlja dobavo za najmanj
100 % razpisane vrste blaga,

– da zagotavlja dobavo fco lokacija na-
ročnika,

– da zagotavlja 60-dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila,

– da zagotavlja rok dobave do konca le-
ta 2001,

– da ima strokovna priporočila (refe-
rence),

– da ima izjavo o kvaliteti,
– da ima izjavo o plačilnih pogojih,
– da ima izjavo o predložitvi menice za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
višini 10 % pogodbene vrednosti,

– da ima posebno prilogo ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
20. 12. 2001, predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 25. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
95 %, plačilni pogoji 5 %.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor

Ob-55553
1. Naročnik: I. Osnovna šola Celje, Vrun-

čeva 13, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: I. Osnovna šola

Celje, Vrunčeva 13, 3000 Celje, tel.
03/428-51-00, 428-51-01, faks
03/426-51-26

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

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

možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: I. Osnovna šola Celje,

Vrunčeva 13, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: I. Osnovna šo-
la Celje, Vrunčeva 13, 3000 Celje – v taj-
ništvu šole, vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, dodatna pojasnila in informacije pa po-
nudniki dobe pri Nevenki Čater Jeušnik –
tel. 03/428-51-30, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 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. 50700-603-30190.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: I. Osnovna šola Celje, Vrunče-
va 13, 3000 Celje – tajništvo šole.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 10. 2001 ob 8.30, v prostorih Združe-
nih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat
mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
I. Osnovna šola Celje

Ob-55555
1. Naročnik: II. Osnovna šola Celje,

Ljubljanska c. 46, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: II. Osnovna šola

Celje, Ljubljanska c. 46, 3000 Celje, tel.
03/428-52-10, faks 03/428-52-20.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: II. Osnovna šola Celje,

Ljubljanska c. 46, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: II. Osnovna
šola Celje, Ljubljanska c. 46, 3000 Celje –
v tajništvu šole, pri Darji Pirnat, vsak delovni
dan od 10. do 13. ure, dodatna pojasnila in
informacije pa ponudniki dobe pri Biserki
Zadravec – tel. 03/428-52-10, prav tako
vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole, pri Darji Pirnat, od
29. 9. 2001 dalje, vsak delovni dan od 10.
do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT z vključenim 19% DDV,
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znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
šole št. 50700-603-30297.

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: II. Osnovna šola Celje, Ljub-
ljanska c. 46, 3000 Celje – v tajništvu šole,
Darji Pirnat.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
II. Osnovna šola Celje

Ob-55557
1. Naročnik: III. Osnovna šola Celje, Vo-

dnikova 4, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: III. Osnovna šola

Celje, Vodnikova 4, 3000 Celje, tel.
03/425-14-00, faks 03/425-14-28.

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

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,

3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: III. Osnovna šola Celje,

Vodnikova 4, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: III. Osnovna
šola Celje, Vodnikova 4, 3000 Celje – v
tajništvu šole, vsak delovni dan od 7.30 do
8.30, dodatna pojasnila in informacije pa
ponudniki dobe pri Pavli Horjak – tel.
03/425-14-17, prav tako vsak delovni dan
od 7.30 do 8.30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 7.30 do 8.30.

(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. 50700-603-30185.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: III. Osnovna šola Celje, Vodni-
kova 4, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2001 ob 8.30, v prostorih
Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
III. Osnovna šola Celje

Ob-55558
1. Naročnik: IV. Osnovna šola Celje,

Dečkova c. 60, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: IV. Osnovna šola

Celje, Dečkova c. 60, 3000 Celje, tel.
03/428-54-10, faks 03/428-54-30.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: IV. Osnovna šola Celje,

Dečkova c. 60, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: IV. Osnovna
šola Celje, Dečkova c. 60, 3000 Celje – v
tajništvu šole, vsak delovni dan od 8. do 10.
ure, dodatna pojasnila in informacije pa po-
nudniki dobe pri Albini Herman – tel.
03/428-54-32, 428-54-10, vsak delovni
dan od 13.30 do 14.30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(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. 50700-603-30351.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 22. 10. 2001 do
13. ure.
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(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: IV. Osnovna šola Celje, Dečko-
va c. 60, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2001 ob 10. uri, v prostorih Združe-
nih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.

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 iz-
daje računov, računi pa se izdajajo trikrat
mesečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
IV. Osnovna šola Celje

Ob-55559
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Roša,

Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Frana  Roša,  Cesta  na  Dobrovo  114,
3000 Celje, tel. 03/425-06-00, faks
03/425-06-20.

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

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

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

ter sadje,

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Frana Ro-

ša, Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, 3000
Celje – v tajništvu šole, vsak delovni dan od
8. do 12. ure, dodatna pojasnila in informa-
cije pa ponudniki dobe pri Sonji Krajšek,
vodji prehrane – tel. 03/425-06-00, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10.
2001, razpisno dokumentacijo pa lahko
ponudniki dvignejo v tajništvu šole od
29. 9. 2001 dalje, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.

(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. 50700-603-31231.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Frana Roša, Ce-
sta na Dobrovo 114, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,

– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-
nudnik – 3 točke,

– dosedanje izkušnje, reference na po-
dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,

– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
Osnovna šola Frana Roša

Ob-55561
1. Naročnik: Osnovna šola Frana Kra-

njca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Fra-

na Kranjca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje, tel.
03/428-56-10, faks 03/428-56-18.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Frana Kra-

njca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Frana Kranjca, Hrašovčeva 1, 3000 Celje –
v tajništvu šole, vsak delovni dan od 8. do
10. ure, dodatna pojasnila in informacije pa
ponudniki dobe pri Marti Bregar – tel.
03/428-56-17, prav tako vsak delovni dan,
od 8. do 10. ure

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.

(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. 50700-603-30229.

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: Osnovna šola Frana Kranjca,
Hrašovčeva 1, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2001 ob 11.30, v prostorih
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Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
OŠ Frana Kranjca Celje

Ob-55562
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in

varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobr-
na.

2. Naslov naročnika: Zavod za usposab-
ljanje in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204
Dobrna, tel. 03/780-10-00, 780-10-21 taj-
ništvo, 780-10-10 direktorica, faks
03/780-10-15.

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

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

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

ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,

10. zmrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in sla-

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Zavod za usposabljanje

in varstvo Dobrna, Lokovina 10, 3204 Do-
brna.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Zavod za uspo-
sabljanje in varstvo Dobrna, Lokovina 10,
3204 Dobrna – v tajništvu zavoda, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure, dodatna pojasni-
la in informacije pa ponudniki dobe pri Ma-
teji Čerenak – tel. 03/780-10-00, prav ta-
ko vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu zavoda od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(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. 50700-603-31044.

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: Zavod za usposabljanje in var-
stvo Dobrna, Lokovina 10, 3204 Dobrna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2001 ob 13. uri, v prostorih
Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,

– dosedanje izkušnje, reference na po-
dročju predmeta javnega razpisa – 3 točke,

– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
Zavod za usposabljanje in varstvo

Dobrna

Ob-55563
1. Naročnik: Javni VIZ Osnovna šola Do-

brna, Dobrna 1, 3204 Dobrna.
2. Naslov naročnika: Javni VIZ Osnov-

na šola Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna,
tel. 03/577-80-63, faks 03/577-80-63.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Javni VIZ Osnovna šola

Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javni VIZ
Osnovna šola Dobrna, Dobrna 1, 3204 Do-
brna – v tajništvu šole, vsak delovni dan od
11. do 12. ure, dodatna pojasnila in infor-
macije pa ponudniki dobe pri Jelki Kopitar
– tel. 03/577-80-63, vsak delovni dan od
11. do 12. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 11. do 12. ure.

(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. 50700-603-30260.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javni VIZ Osnovna šola Dobr-
na, Dobrna 1, 3204 Dobrna.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2001 ob 13. uri, v prostorih
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Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3,
3000 Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
Javni VIZ Osnovna šola Dobrna

Ob-55564
1. Naročnik: Osnovna šola Štore, Ul.

Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Što-

re, Ul. Cvetke Jerin 5, 3220 Štore, tel.
03/780-21-10, faks 03/780-21-20.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,

12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Štore, Ul.

Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Štore, Ul. Cvetke Jerin 5, 3220 Štore – v
tajništvu šole, vsak delovni dan od 7. do 11.
ure, dodatna pojasnila in informacije pa po-
nudniki dobe pri Barbari Telič – tel.
03/780-21-10, vsak delovni dan od 7. do
11. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 7. do 11. ure.

(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. 50700-603-30159.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Štore, Ul. Cvet-
ke Jerin 5, 3220 Štore.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2001 ob 11.30, v prostorih
Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

mi naročnika – 1 točka.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2001.

Osnovna šola Štore

Ob-55565
1. Naročnik: Osnovna šola Lava, Puco-

va ul. 7, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola La-

va, Pucova ul. 7, 3000 Celje, tel.
03/425-09-00, faks 03/425-09-28.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Lava, Pu-

cova ul. 7, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Lava, Pucova ul. 7, 3000 Celje – v tajništvu
šole, vsak delovni dan od 13. do 15. ure,
dodatna pojasnila in informacije pa ponu-
dniki dobe pri Kseniji Koštomaj – tel.
03/425-09-00, vsak delovni dan od 11.30
do 13.30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 13. do 15. ure.

(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. 50700-603-3030939.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Osnovna šola Lava, Pucova
ul. 7, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2001 ob 8.30, v prostorih
Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
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plačila računov je minimalno 30 dni od izda-
je računov, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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 Zako-
na o javnih naročilih: na javni razpis po
odprtem postopku za sukcesivno dobavo
blaga se lahko prijavi ponudnik (pravna
oseba in samostojni podjetniki ter kmetje),
ki morajo izpolnjevati pogoje po 41. členu
Zakona  o  javnih  naročilih,  ki  so  navede-
ni  v  razpisni  dokumentaciji  z  zahtevanimi
dokumenti  za  izpolnjevanje  pogojev  v
skladu  z  42.  členom  Zakona  o  javnih
naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
Osnovna šola Lava

Ob-55566
1. Naročnik: Osnovna šola Vojnik, Pru-

šnikova 14, 3212 Vojnik.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola

Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik, tel.
03/780-05-50 faks 03/780-05-65.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Vojnik,

Prušnikova 14, 3212 Vojnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik – v taj-
ništvu šole, pri Olgi Kovač, vsak delovni dan
od 7.30 do 12. ure, dodatna pojasnila in
informacije pa ponudniki dobe pri Poloni
Bastič – tel. 03/780-05-59, vsak delovni
dan od 7.30 do 12.30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 7.30 do 12. ure.

(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. 50700-603-30442.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Vojnik, Prušniko-
va 14, 3212 Vojnik – tajništvo šole, pri Olgi
Kovač.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2001 ob 11.30, v prostorih Združe-
nih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2001.

Osnovna šola Vojnik

Ob-55567
1. Naročnik: Osnovna šola Ljubečna,

Kocbekova 40 a, 3211 Škofja Vas.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Lju-

bečna, Kocbekova 40 a, 3211 Škofja Vas,
tel. 03/780-61-10, faks 03/780-61-20.

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

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

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

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

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

na, Kocbekova 40 a, 3211 Škofja Vas.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Ljubečna, Kocbekova 40 a, 3211 Škofja
Vas – v tajništvu šole, vsak delovni dan od
8. do 14. ure, kjer ponudniki dobe tudi
dodatna pojasnila in informacije.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

(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. 50700-603-32202.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Ljubečna, Koc-
bekova 40 a, 3211 Škofja Vas.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2001 ob 13. uri, v prostorih
Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
Osnovna šola Ljubečna

Ob-55568
1. Naročnik: Osnovna šola Glazija, Obla-

kova 15, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Gla-

zija, Oblakova 15, 3000 Celje, tel.
03/548-10-50, faks 03/548-10-51.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Glazija,

Oblakova 15, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Glazi-
ja, Oblakova 15, 3000 Celje – v tajništvu
šole, vsak delovni dan od 7. do 8. ure, ponu-

dniki dobe dodatna pojasnila in informacije
pri Marjani Zlatečan, na tel. 03/548-10-50,
vsak delovni dan od 7. do 8. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 7. do 8. ure.

(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. 50700-603-3102.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Glazija, Oblako-
va 15, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 10. 2001 ob 8.30, v prostorih Združe-
nih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000 Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odpr-
tem postopku za sukcesivno dobavo blaga
se lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in
samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
Osnovna šola Glazija

Ob-55570
1. Naročnik: Osnovna šola Hudinja, Ma-

riborska 125, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Osnovna šola Hu-

dinja, Mariborska 125, 3000 Celje, tel.
03/428-55-10, faks 03/428-55-23.

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

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

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

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

ščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Osnovna šola Hudinja,

Mariborska 125, 3000 Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 30. 8. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Osnovna šola
Hudinja, Mariborska 125, 3000 Celje – v
tajništvu šole, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, ponudniki dobe dodatna pojasnila in
informacije pri Andreji Škorjanc Gril, na tel.
03/428-55-10, vsak delovni dan od 7.30
do 8. ure.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 10. 2001,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu šole od 29. 9. 2001
dalje, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

(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. 50700-603-30164.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Osnovna šola Hudinja, Mari-
borska 125, 3000 Celje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 10. 2001 ob 10. uri, v prostorih
Združenih osnovnih šol, Krekov trg 3, 3000
Celje.

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, računi pa se izdajajo trikrat me-
sečno.

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
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samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. čle-
nom Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 8 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– plačilni rok – 4 točke,
– kvaliteta izdelkov – 3 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

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

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

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

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 19. 9. 2001.
Osnovna šola Hudinja

Ob-55571
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

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

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

3. (a) Vrsta in količina blaga: 1 kos
viličar.

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

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

variant.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
podpisa pogodbe.

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

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

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 31. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija v vrednosti
5.000 SIT + DDV je na razpolago pri kontak-
tni 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 5. 11. 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: 5. 11. 2001 ob 10. uri na RTH d.o.o.
Trbovlje - na oddelku za investicije.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna do 5. 1. 2002. Odločitev bo sprejeta
najkasneje do 19. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena do 50 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– fiksnost cen do 10 točk,
– zagotavljanje rezervnih delov do 10

točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 21. 9. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 1.7.-6164/2001 Ob-55575
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je

potrebno dobaviti: barve in premazi za
vzdrževanje železniških vagonov.

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

4. Kraj dobave: po dispoziciji kupca.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanja dobave: konec:
31. 12. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo (Raden-
ko Malič), Kolodvorska 11, 1506 Ljublja-
na, tel. 00386(01)29-14-532, faks
00386(01)29-14-833.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
15.000 SIT - virman na žiro račun
50100-601-14744 pri APP Ljubljana, ozi-
roma 70 EUR na devizni račun NLB
(50100-620-133-900-7100-59383/4).

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 11. 2001 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2001 ob 11. uri, SŽ d.d.,
Center za nabavo (soba 606), Kolodvor-
ska 11.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/skli-
cevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila je 60 dni od datuma dobave.

12. Pravna oblika povezave ponudni-
kov v okviru ene ponudbe, potem, ko je ta
izbrana kot najugodnejša (47. člen Zako-
na o javnih naročilih): /

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

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne do-
ločbe;

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

– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati po-

nudba in predvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe:

– veljavnost ponudbe 31. 12. 2001,
– predvideni izbor do 10. 11. 2001.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,

plačilni pogoji, reference.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Center za nabavo, faks
01/291-48-33; e-mail: center.naba-
vo@slo-zeleznice.si.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Slovenske železnice d.d.

Št. 18164 Ob-55576
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno po-

djetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vad-

nova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/20-42-449, e-mail: jpk@komuna-
la-kranj.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dve vozili
za pobiranje in odvoz odpadkov: dvoo-
sno tovorno vozilo s skupno težo do 18
ton, pogon 4x2, kratka kabina, moč mo-
torja do 275 KS, z nadgradnjo za pobi-
ranje in odvoz odpadkov, prostornine 15
m3, z vsipnim koritom od 1,7 m3 do 2 m3
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in prirejenim mehanizmom za praznje-
nje posod od 120 l do 900 l. Ostale te-
hnične zahteve so razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik mora oddati ponudbo za celot-
no(i) vozilo(i).

4. Kraj dobave: fco Kranj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: datum doba-
ve: 120 dni od sklenitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala
Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, Kranj; kontaktna oseba Viljem
Frelih, tel. 04/28-11-300.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.500 SIT na žiro račun št.
51500-601/10607 pri APP Kranj.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 22. 10. 2001
do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Kranj, javno podje-
tje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000
Kranj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2001 ob 12. uri v sejni sobi
na naslovu naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti z veljavnostjo do 22. 11. 2001.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik ne predvideva avansa, rok plačila naj-
manj 30 dni po prevzemu vozila.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): če
ponudbo predloži skupina ponudnikov, mo-
ra predložiti tudi medsebojno pogodbo, v
kateri so opredeljene pravice in obvezno-
sti ponudnikov, predvsem pa odgovornost
posameznega ponudnika za izvedbo na-
ročila.

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
še najmanj 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb; naročnik bo odločitve sprejel najka-
sneje do 6. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena in plačilni pogoji 60,
– rok dobave 20,
– garancija 20.
Merila so podrobnejše opisana in vre-

dnotena 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: 21. 9. 2001.

Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o.

Št. 1.7-6138/IL-01 Ob-55577
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, telefaks 01/291-48-33.
3. (a) Vrsta in količina blaga: 36 kosov

osebni računalniki, 42 kosov laserski ti-
skalnik.

(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.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
60 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.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50100-601-14744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 24. 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: 25. 10. 2001 ob 10. uri, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, sejna soba Centra za
nabavo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v višini 10% od ocenjene vrednosti na-
ročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 90
dnevni plačilni rok.

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

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 146/2001 Ob-55586
1. Naročnik: Vrtec Velenje, Kraigherje-

va 1, 3320 Velenje.
2. Naslov naročnika: Vrtec Velenje,

Kraigherjeva 1, 3320 Velenje, tel.
03/898-24-11, 03/898-24-00, faks
03/898-24-10.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 40,741.000 SIT.

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

Možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po naslednjih sklopih živil:

Skupina A: kruh.
Skupina B: pekovsko pecivo.
Skupina C: mlevski izdelki.
Skupina D: testenine.
Skupina E: mleko in mlečni izdelki.
Skupina F: sadje.
Skupina G: zelenjava.
G/a: očiščena in narezana zelenjava.
G/b: zmrznjena zelenjava.
Skupina H: meso.
Skupina I: mesni izdelki.
Skupina J: jajca.
Skupina K: sokovi-naravni.
K/a: sirupi.
Skupina L: suho sadje.
Skupina M: olje in maščobna živila.
Skupina N: konzervirano sadje.
Skupina O: konzervirana zelenjava.
Skupina P: splošno prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: posamezne enote Vrtca

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

zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002 -
31. 12. 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Vrtec Vele-
nje, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje - v raču-
novodstvu vrtca, dodatna pojasnila in infor-
macije v zvezi z razpisno dokumentacijo pa
lahko ponudniki dobijo pri Marti Korošec,
na tel. 03/898-24-11 do 10. ure. dopol-
dne.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 10. 2001,
kraj, kjer lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: računovodstvo Vrtca Vele-
nje od 28. 9. 2001 dalje do 10. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 10.000 SIT z vključenim 19% DDV,
znesek ponudniki nakažejo na žiro račun
Vrtca Velenje: 52800-603-38120.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 10. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1,
3320 Velenje.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 10. 2001 ob 11. uri, na upravi Vrtca
Velenje, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 14. 12. 2001, predviden datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 6. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena - 70 točk,
– plačilni rok - 20 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik - 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

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

javo: 21. 9. 2001.
Vrtec Velenje

Št. 228 Ob-55588
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310 Izo-

la, tel. 05/66-06-430, faks 05/66-06-305.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

reagentov in materiala za transfuzijo.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ponudnik lahko odda ponudbo za en
sklop, več sklopov (poljubno število sklo-
pov) ali vse sklope skupaj. V okviru posa-
meznega sklopa mora ponudnik ponuditi
vse blago. Naročilo bo oddano po nasled-
njih sklopih:

I. testi za določitev virusnih markerjev
in ves ostali, za izvedbo testov, potrebni
material,

II. vrečke za odvzem krvi,
III. imunohematološke preiskave in ves

ostali, za izvedbo testov, potrebni material.
4. Kraj dobave: Izola.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: sukcesivne
dobave v obdobju enega leta od sklenitve
pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: dokumentaci-
ja se lahko zahteva v tajništvu, pri Biserki
Benedetti, v 3. nadstropju na naslovu na-
ročnika, dodatne informacije o razpisu do-
bijo zainteresirani samo pisno pri Rudiju
Benku, univ. dipl. ekon., najkasneje pet dni
pred potekom roka za predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
do dneva oddaje ponudb med 7. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.950 SIT (DDV vklju-
čen), plačilo virmansko na žiro račun
51430-603-31364.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno 6. 11.
2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, uprava-tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 11. 2001 ob 11. uri v sejni sobi v
I. nadstropju.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 5. 2002, predviden datum odločitve
o sprejemu ponudbe: dne 1. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– kvaliteta 45%,
– ponudbena cena 30%,
– ostale ugodnosti 15%,
– 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: 21. 9. 2001.
Splošna bolnišnica Izola

Št. Su 040801/2001 Ob-55585
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9,

6000 Koper, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-
ški, računalniški in potrošni material po
specifikaciji, ki je del razpisne dokumenta-
cije.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik se lahko poteguje ali za celotno
naročilo ali za del naročila, in sicer ali za
dobavo računalniškega materiala ali za pi-
sarniški in potrošni material.

4. Kraj dobave: poslovni prostori Okrož-
nega in Okrajnega sodišča v Kopru, Ferrar-
ska 9, Koper, Okrajnega sodišča v Piranu,
Tartinijev trg 1, Piran, Okrajnega sodišča v
Ilirski Bistrici, Bazoviška cesta 22, Ilirska
Bistrica, Okrajnega sodišča v Postojni, Jen-
kova 3, Postojna in Okrajnega sodišča v
Sežani, Kosovelova ulica 1, Sežana.

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

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

7. (a) Naslov službe in oseba, od
katere se lahko zahteva razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije: Okrož-
no sodišče v Kopru, Urad predsednika,
Ferrarska 9, Koper, sekretarka sodišča
Renata Vadnjal, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva obja-
ve do zadnjega roka za oddajo pondub je
vsem zainteresiranim ponudnikom omogo-
čen vpogled v razpisno dokumentacijo ter
njen dvig, in sicer vsak delovni dan med 9.
in 15. uro.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 10. 2001,
najkasneje do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Kopru, Fer-
rarska 9, 6000 Koper – vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 10. 2001 ob 10. uri, sejna soba
325/III.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok plačila, kvaliteta, dobavni roki.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

Ob-55675
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Veteri-

narska fakulteta.
2. Naslov naročnika: Gerbičeva 60,

1000 Ljubljana, tel. 01/477-91-00, tele-
faks 01/283-22-43.

3. (a) Vrsta in količina blaga: strokov-
na literatura.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. dobava tuje periodike. Oddaja po sklo-
pih ni predvidena.

4. Kraj dobave: Univerza v Ljubljani, Ve-
terinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana, knjižnica fakultete.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne in ne bo-
do upoštevane.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. januar-
ja 2002 do 31. decembra 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko zahtevajo
na naslovu: Altus consulting d.o.o. Ljublja-
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na, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
pri Katji Oman. Dodatne informacije o jav-
nem razpisu lahko ponudniki zahtevajo na
naslovu Altus consulting d.o.o. Ljubljana,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel.
01/421-90-40, telefaks 01/421-90-45,
elektronska pošta: altus-con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 6. novembra 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 6.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na žiro račun
50100-601-287741, sklic na št.
034-2000, po modelu 00, Altus consulting
d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti ob
prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 6. novembra 2001,
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Altus consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. no-
vemgra 2001, ob 13. uri na naslovu Univer-
za v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbi-
čeva 60, 1000 Ljubljana, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čna zavarovanja za resnost ponudbe niso
zahtevana.

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

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim/i ponudnikom/ki skle-
nil pogodbo za določen čas, vzorec pogod-
be je del razpisne dokumentacije.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 29. decembra 2001, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 14. no-
vember 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena 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: 24. september 2001.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Št. 17-6180/01 Ob-55616
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,

1000 Ljubljana, telefaks 01/7291-48-33.

3. (a) Vrsta in količina blaga: 78 ose-
bnih računalnikov, 10 prenosnih raču-
nalnikov, 3 tiskalniki, 3 digitalni fotoa-
parati, 3 skenerji.

(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, Celje, Mari-
bor, Postojna, Novo mesto, Nova Gorica,
Pivka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: maksimalno
60 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.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT na žiro račun
50100-601-5014744.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 26. 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: 29. 10. 2001 ob 10. uri, Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, sejna soba Centra za na-
bavo.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v višini 10% od ocenjene vrednosti na-
ročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
– dolgoročni komercialni kredit dobavitelja.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov 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, reference, kakovost, dobavni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 52-336-51/01 Ob-55629
1. Naročnik: Inštitut Republike Slovenije

za rehabilitacijo.

2. Naslov naročnika (poštni naslov na-
ročnika, lahko tudi številka telefaksa, elek-
tronski naslov, telefonska številka in podo-
bno): Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.
01/47-58-100, faks 01/43-72-070,
e-mail: robert.cugelj@mail.ir-rs.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava in
inštalacija nevrofiziološkega sistema za
evocirane potenciale.

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

4. Kraj dobave: Ljubljana - Linhartova 51.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-

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

zaključka ali trajanje dobave: od 5. 11.
2001 dalje, največ v 40 dneh.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Inštitut za reha-
bilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, dodat-
ne informacije Robert Cugelj, tel.
01/47-58-199; razpisna dokumentacija se
lahko zahteva osebno ali pisno na naslovu
naročnika.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT (DDV je vključen), negotovinsko na ŽR
št. 50102-603-48428 APP Ljubljana, s pri-
pisom razpisna dokumentacija nevrofiziolo-
ški sistem, s priložitvijo fotokopije potrdila o
zavezancu za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dne 22. oktobra 2001
do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Inštitut za rehabilitacijo, Linharto-
va 51, 1 000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 22. oktobra 2001 ob 13. uri v prosto-
rih Inštituta za rehabilitacijo, Ljubljana, Lin-
hartova 51.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bianco
menica v velikosti 10 % razpisane vrednosti
s pooblastilom za izpolnitev menice.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilni
rok je 45 dni.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: ponudba mora veljati do
31. 12. 2001, predvideni datum odločitve
o ponudbi je 26. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena do
70 točk, tehnične zmogljivosti do 25 točk,
garancijska doba do 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /
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17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 21. 9. 2001.

Inštitut RS za rehabilitacijo

Št. 3949 Ob-55658
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

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

Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-21-528,
07/49-21-006.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
– 5 kosov filter vložek 0,45 mikrona,

250 GPM,
– 5 kosov filter vložek 1,0 mikron,

250 GPM,
– 10 kosov filter vložek 25,0 mikro-

nov, 250 GPM,
– 20 kosov filter vložek 25,0 mikro-

nov, 35 GPM.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,

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

4. Kraj dobave: Krško.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni-

so sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 30. 6. 2002.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško, Lokalna nabava - Miroslav Bračun.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 14. ure.

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 11. 2001, do
13. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 11. 2001, ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.

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: 60 dni
po dobavi blaga in prejemu računa.

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati samo splošne pogoje po 41. in 43. čle-
nu ZJN-1.

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

– ponudba mora veljati do podpisa po-
godbe s strani naročnika,

– datum odločitve je 15. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 35%,
– kvaliteta 35%,
– reference 25%,
– finančna moč ponudnika 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: ga ni bilo.
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 9. 2001.
Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Št. 913-002/98-292 Ob-55672
1. Naročnik: Agencija za telekomunika-

cije in radiodifuzijo Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Kotni-

kova 19a.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava

merilne in programske opreme za oblju-
dene in avtomatske radijske nadzorne
postaje za nadzor radijskega spektra,
kot sledi:

aa.) več merilnih sprejemnikov za nad-
zor horizontalno in vertikalno polariziranih
radijskih oddaj (monitoring) v frekvenčnem
področju vsaj od 20 MHz do 2000 MHz.
Omogočeno mora biti delo v realnem času,
snemanje oddaj z avtomatskim oziroma pro-
gramiranim proženjem, beleženje zasede-
nosti in analiza radijskih signalov ter stati-
stična obdelava merilnih rezultatov. Merilna
oprema mora imeti možnost ročnega in ra-
čunalniškega upravljanja s pripadajočo pro-
gramsko opremo. Merilna, krmilna in pro-
gramska oprema mora omogočati nadgrad-
njo, npr. za meritve v frekvenčnem podro-
čju pod 20 MHz in nad 2000 MHz,
omogočiti mora ugotavljanje smeri vpadne-
ga signala z obračanjem anten in omogočiti
izvajanje vseh nalog radijskega nadzora po
ITU-R priporočilih. Komunikacijska in pro-
gramska oprema mora omogočati nastavi-
tve na daljavo ter zbiranje in prenos merilnih
podatkov po javnem telekomunikacijskem
omrežju (komutirani vodi, ISDN, GSM). Pro-
gramska oprema mora omogočati poveza-
vo nadzornih postaj z enim ali več nadzorni-
mi terminali avtoriziranih delovnih mest. Po-
nujena oprema mora biti brezpogojno vklju-
čljiva v naročnikov obstoječi nadzorni
sistem, ki deluje na osnovi programskega
paketa ARGUS, dobavitelja Rohde &
Schwarz;

bb.) komunikacijski preskuševalnik (te-
ster) z vgrajenim referenčnim oscilatorjem,
spektralnim analizatorjem in sledilnim gene-
ratorjem za frekvenčno področje vsaj od
0,4 do 1000 MHz,

cc.) spektralni analizator s sledilnim ge-
neratorjem za frekvenčno področje do naj-
manj 2,5 GHz.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
Predmet razpisa iz 3. točke je možno ponu-
diti v celoti ali po delih. Naročnik si pridržuje
pravico nabave celote ali delov.

4. Kraj dobave: fco. Agencija za teleko-
munikacije in radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Kotnikova 19a, Ljubljana.

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

zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
je december 2001 ali prej.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo dobijo ponudniki v vložišču na-
ročnika. Na pisno željo ponudnika pošlje-
mo razpisno dokumentacijo po pošti ali po
faksu. Dodatne informacije dobi ponudnik
na naslovu naročnika na podlagi pisne za-
hteve, poslane po pošti ali po faksu
(01/432-80-36). Kontaktna oseba je An-
drej Leskovar, tel. 01/473-49-60, e-poš-
ta: andrej.leskovar@gov.si.

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

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

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: kompletna
ponudba s točnim naslovom ponudnika in
z navedbo “Ne odpiraj – ponudba za me-
rilno opremo”, mora prispeti v zapeča-
tenem ovoju v vložišče naročnika do
vključno ponedeljka, dne 22. 10. 2001 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Ljubljana, Kotnikova 19a,
vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, dne 22. 10. 2001 ob 12. uri, v pro-
storih naročnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: orien-
tacijska vrednost predmeta razpisa iz 3. toč-
ke je 60 milijonov SIT. Zahtevana je bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 2% od
vrednosti blaga.

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

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

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: zahteva se brezpogojna
vključitev ponujene opreme iz točke 3.aa.)
v obstoječi nadzorno-merilni sistem naroč-
nika.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 14 dni po odpira-
nju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: tehnič-
ne lastnosti predmeta razpisa, cena, refe-
renčne instalacije enake ali podobne opre-
me, možnost ogleda delujočega sistema
oziroma njegovih delov, šolanje uporabnika
in dodatne ugodnosti ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Agencija za telekomunikacije
in radiodifuzijo

Republike Slovenije
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Ob-55698
1. Naročnik: Občina Loška dolina.
2. Naslov naročnika: Cesta Notranjske-

ga odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.
01/705-78-08, faks 01/705-78-05.

3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištve-
na oprema novozgrajenih prostorov.

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

4. Kraj dobave: Osnovna šola heroja Ja-
neza Hribarja, 1386 Stari trg pri Ložu.

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

zaključka ali trajanje dobave: izdelava in
dobava opreme takoj po zaključku razpi-
snega postopka.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu, Robert Gradišar tel.
01/705-78-08, faks 01/705-78-05.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 3. oktobra
2001 dalje, vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV
vključen) na bančni račun številka:
50110-630-810337, sklicna številka mo-
del 00 0330.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba” oprema osnovne šole.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 10. 2001 ob 12. uri, Občina
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu, mala sejna soba.

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

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

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 12. 2001 in
15.10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, garancijski rok 15%, reference 10%,
plačilni pogoji 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. september 2001.

Občina Loška dolina

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

Ob-55446
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10,

3230 Šentjur, faks 03/57-43-446.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja

vodovodnega omrežja Dramlje - Jazbi-
ne, II. faza, etapa B in C.

Dela obsegajo gradnjo cevovoda in grad-
njo objektov (gradbeni del, strojni del in el.
instalacije).

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

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
Grušcah - KS Dramlje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali časa izvedbe: december
2001 - marec 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Občina Šen-
tjur pri Celju, Mestni trg 10, 3230 Šentjur;
kontaktna oseba Anica Jazbinšek, tel.
03/747-13-87, ali Tadeja Zorič, tel.
03/747-13-24, faks 03/574-34-46.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 9.
in 14. uro, ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT ponudniki poravnajo
z nakazilom na ŽR št. 50700-630-10243,
Občina Šentjur pri Celju, namen nakazila:
razpisna dokumentacija – vodovod Dramlje
- Jazbine.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti do 29. 10. 2001 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šentjur pri Celju, Me-
stni trg 10, Šentjur, II. nadstropje soba št.
37- vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 29. 10. 2001
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šentjur pri
Celju, Mestni trg 10, soba št. 48; II. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe je ponudnik dolžan priložiti
bančno garancijo v višini 10% vrednosti po-
nudbe.

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

nik bo plačal z razpisom oddana dela po
mesečnih situacijah v skladu z razpisnimi
pogoji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
razpisana dela oddal enemu izvajalcu, ki lah-
ko angažira podizvajalce pod pogoji iz raz-
pisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: zahtevana dokazila po
razpisni dokumentaciji mora ponudnik prilo-
žiti ponudbi.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe mora
biti veljavna vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb; predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe je 12. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudbe: po-
nudbena cena, reference, rok izvedbe in
garancija. Merila so podrobneje opisana v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vsak delovni dan od 7. do 9. ure, po
predhodnem dogovoru, pri Mariji Rataj, tel.
03/747-13-26, ali Anici Jazbinšek, tel.
03/747-13-87.

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

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

Občina Šentjur pri Celju

Št. 3283/01 Ob-55448
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

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

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, tel-
efaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

(a) Opis in obseg gradnje: izvedba
montažnih del v RTP 110/35/20 kV Po-
toška vas,

– montažna in demontažna dela v 10
kV, 35 kV in 110 kV stikališču,

– montaža opreme za zaščito in
upravljanje,

– polaganje kablov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita, ev.
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

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

4. Kraj izvedbe: RTP 110/35/20 kV Po-
toška vas.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno varianto izvedbe na-
ročila.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del je meseca novembra 2001 in do-
končanje razpisanih del predvidoma v 13
mesecih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
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taktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255 v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 25. 10.
2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na žiro račun Elektro Ljubljana
d.d. št. 50102-601-90004, sklic na števil-
ko: 2300-3371 z obvezno navedbo davčne
številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 25. 10. 2001 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

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

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 49/01 -
Ponudba za izvedbo montažnih del v RTP
110/35/20 kV Potoška vas - Ne odpiraj”

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 25. 10.
2001, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstrop-
ju družbe Elektro Ljubljana d.d., Slovenska
cesta 56/VII v Ljubljani.

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

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vre-
dnosti.

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

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

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

jnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
v veljavno odločbo-dovoljenje up-

ravnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet naročila, datum overovitve kopi-
je le-te ne sme biti starejši od 90 dni,
v dokazilo, da ponudnik ni v postopku

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

predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,

ki je povezano z njegovim poslovanjem, da
njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo
odločbo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,

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

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe,

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

– izjavo banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD),

– BON 1 in BON 2, oziroma BON 3, pri
čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON 3
pa ne starejša od 30 dni,
v dokazilo o poravnanih davkih, prispe-

vkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,

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

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– izjave vseh v svoji ponudbi navedenih
podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realiza-
ciji naročila, da je ponudnik pravočasno in
pravilno poravnal svoje zapadle obveznosti
do njih,

– dokazilo ponudnika o zadostni prosti
kadrovski zmogljivosti (izjava) in strokovni
usposobljenosti kadrov, (seznam zaposlen-
ih z navedbo strokovne usposobljenosti)
ponudnika, oziroma njegovega podizvajal-
ca, potrebnih za izvedbo naročila,

– dokazilo o zadostni tehnični oprem-
ljenosti ponudnika, oziroma njegovega po-
dizvajalca, potrebnih za izvedbo naročila,

– dokazilo ponudnika ali njegovega po-
dizvajalca, da je v preteklem 5 letnem obdo-
bju izvedel montažna dela na vsaj 1 objektu v
elektrogospodarskih družbah RS v obsegu
in izvedbi kot je predmet tega razpisa,

– potrjen vzorec pogodbe.
Za izhodišče določitve starosti doku-

mentov se upošteva datum odpiranja
ponudb. Pridobitev dokumentov pod ozna-
ko v velja tudi za eventuelnega podizvajal-
ca in morajo biti predloženi v originalu ali
notarsko overjene fotokopije, ustrezno ži-
gosani in podpisani.

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

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (75% delež),
– izkušnje ponudnika oziroma podizva-

jalca (reference) (20% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokument-
aciji. Naročnik bo posredoval le pisna po-
jasnila na pisne zahtevke, ki bodo
naročniku priporočeno posredovane do
17. 10. 2001.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Elektro Ljubljana d.d.

Št. 35201-0019/98 Ob-55451
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:
1. izgradnja meteornega kanala “M“

za B-5 Perovo;
2. rekonstrukcija Ljubljanske ceste

od P1 do P9.
(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: Kamnik - Perovo.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

nesprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 25 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.
01/831-81-27, kontaktna oseba Franc No-
grašek.

(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 – za vsak opis in obseg
gradnje posebej.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 10. 2001 do
9. ure za vsak opis in obseg gradnje po-
sebej.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 23. 10. 2001 ob 10. uri, 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
1,000.000 SIT, za vsak opis in obseg grad-
nje posebej.

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. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane davčne in druge z zakonom do-
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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
23. 11. 2001, predvideni datum odločitve
30. 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: 19. 9. 2001.

Občina Kamnik

Št. 35205-0016/98 Ob-55453
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: izgradnja
vzporednega vodovoda DN 400 Iverje –
Kamnik, odsek V.

(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: 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.
01/831-81-44, kontaktna oseba Franc Re-
snik, univ. dipl. inž. str.

(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 Občine Kamnik, št.
50140-630-810300 pri APP Kamnik z na-
vedbo “Plačilo RD – izgradnja vodovoda
Iverje - Kamnik.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 23. 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 po-
nudb: 23. 10. 2001 do 11. 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
1,000.000 SIT.

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. Po-
nudnik 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
23. 11. 2001, predvideni datum odločitve
30. 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: 19. 9. 2001.

Občina Kamnik

Št. 344-04/01-1/6 Ob-55487
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,

Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tele-
fon: 02/548-17-65, faks: 02/538-15-02.

2. Naslov naročnika: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice, telefon: 02/548-17-65, faks:
02/538-15-02.

3. a) Opis in obseg gradnje: preplasti-
tev ceste v Noršincih in ureditev odvod-
njavanja.

b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
delo se oddaja v celoti.

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

4. Kraj izvedbe: Noršinci, Občina Mo-
ravske Toplice.

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

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 45 koledarskih
dni.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumenta-
cijo ponudniki lahko dobijo na naslovu: Ob-
čina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice, kontaktna oseba je mag.
Milan Šadl, telefon: 02/548-17-65, faks:
02/538-15-02, elektronski naslov: obci-
na.moravsketoplice@moj.net.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo od dneva objave razpisa.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 15.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na žiro račun št.
51900-630-76064, namen nakazila: za
razpisno dokumentacijo – cesta Noršinci.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. oktobra 2001 do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Moravske Toplice, Kra-
njčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tajništvo
- soba 3 (1. nadstropje).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. oktobra
2001 ob 14. uri na naslovu: Občina Morav-
ske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice – sejna soba (2. nadstropje).

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: vsak po-
nudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10 % od vrednosti ponudbe z veljav-
nostjo 60 dni od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila o predpisih: način
plačevanja in roki so določeni v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

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

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: skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: opcija ponudbe je 60 dni
oziroma do 22. decembra 2001. Najpoz-
nejši datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 22. december 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: /

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 20. 9. 2001.

Občina Moravske Toplice

Št. 0512/3-308/86-01 Ob-55501
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

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

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

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
obrtniških in steklarskih del.

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

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: PP Žalec, PP Šentjur
pri Celju, PP Sežana, PP Piran, PP Koper,
PU Kranj, PP Jesenice, PU Krško, PP Kr-
ško, PP Brežice, PPP Ljubljana, PU Mari-
bor, PP Ormož, PPP Maribor, PP Ljutomer,
PP Lendava, PU Nova Gorica, PP Nova Go-
rica, PP Metlika, PP Cerknica, PP Slovenj
Gradec, PPP Slovenj Gradec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki lahko ponudijo samo razpisano
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(osnovno) varianto ponudbe. V primeru, da
ponudnik ponudi še variantno ponudbo, se
ta ne bo upoštevala.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: predvideni da-
tum začetka izvedbe del je 1. 11. 2001,
rok izvedbe pa je najkasneje 50 dni po uved-
bi izvajalca v posel.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Ministrstvo
za notranje zadeve, Sektor za finance, plan
in investicije, Oddelek za investicije in jav-
na naročila, Cankarjeva ul. 4, 1501 Ljub-
ljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade,
dodatne informacije: 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, kolikor je davčni zavezanec in

– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz kate-
rega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT,
način plačila: virmansko, številka računa:
50100-637-55284  (Ministrstvo  za  no-
tranje zadeve), sklicna številka:
2817116-2401002-30808601.

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

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne
22. 10. 2001, ob 10. 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: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva
uradnega prejema situacije.

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

pno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bo-
do izbrani na javnem razpisu.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 3. 2002.

Predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe je 1. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomsko najugodnejša je ponudba, ki ustre-
za merilom: cena, izkušnje vodje del in fi-
nančno stanje ponudnika.

Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudba prejme za ceno je 85 točk, za
strokovna priporočila je 10 točk in za finan-
čno stanje ponudnika je 5 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 40002-4/01 Ob-55506
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: urejanje
Vipave na območju mesta Miren, levi
breg od KM 2+220 do KM 2+480.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Miren.
5. Sprejemljivost varianntnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega
računa, kamor je potrebno nakazati zne-
sek): 10.000 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2001 ob 10. uri, Agencija
RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snosti ponudbe, če so zahtevana: /

11. Pogoji financiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik
financira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna RS, pod-
zakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbe-
na cena je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj dveh objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kakovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega ,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 1. 2002 in predvideni datum odloči-
tve do 13. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
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– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ponavlja postopek oddaje
javnega naročila pod enakimi pogoji, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 56 z dne
6. 7. 2001, Ob-51616.

Kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Agencija RS za okolje

Št.40002-10/01 Ob-55507
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
struge Osojnice v Starih Žireh na dolžini
200 m.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Stare Žiri.
5. Sprejemljivost varianntnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabi-
na Hajrič, univ. dipl. prav., II. nadstropje,
soba 201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2001 ob 11. uri, Agencija
RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.

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

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

ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z Zakonom o izvrševanju proraču-
na RS, podzakonskimi predpisi in pogod-
bo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objek-
tov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu po-
dobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega ,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od devetdeset) dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 1. 2002 in predvideni datum odloči-
tve do 13. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ponavlja postopek oddaje
javnega naročila pod enakimi pogoji, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
17. 8. 2001, Ob-53597.

Kontaktna oseba naročnika Marjeta
Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 400-07-2/01 Ob-55508
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
Meže od KM 21+149 do KM 21+349.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Mežica.
5. Sprejemljivost varianntnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9.do 13. ure
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 24. 10. 2001 ob 9. uri, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, so-
ba št. 201, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in /
ali sklicevanje na določila v predpisih:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.
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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

– da je bil v zadnjih osmih dopolnjenih
in tekočem letu izvajalec vsaj dveh objek-
tov, ki sta po naravi, sestavi in obsegu po-
dobna (ustrezata) predmetu razpisanih del,
kot tudi v strokovnem in vizualnem smislu
(kakovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega ,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od devetdeset dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od dveh let po uspe-
šno opravljenem tehničnem pregledu oziro-
ma prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 1. 2002 in predvideni datum odloči-
tve do 13. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o
naročilu: kontaktna oseba naročnika Mar-
jeta Rejc-Saje, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-44-29.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Agencija RS za okolje

Št. 8121/01 Ob-55512
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: spremen-

ljiv informacijsko prometni znak.
(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-Kla-
nec, odsek 55.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

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: 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 razpi-
sno dokumentacijo: 1.500 SIT; plačilo
mora 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: 29. 10. 2001 do
8.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Grič 54, 1001 Ljubljana,
soba št. 308.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 10. 2001 ob 9. uri, Javno podje-
tje za vzdrževanje avtocest d.o.o., Grič 54,
1117 Ljubljana, sejna soba št. 108.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: 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 blaga bo izvedeno skladno z vzorcem
pogodbe, kateri je priložen razpisni doku-
mentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni izva-
jalec ali skupno nastopanje (joint venture) z
navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu
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
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
28. 12. 2001, datum odločitve 12. 11.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok izvedbe, garancija, reference, druge
ugodnosti. Teža in 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: 18. 9. 2001.

Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o.

Št. II-9/121 Ob-55537
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4,

6000 Koper, faks 05/66-33-706, tel.
05/66-33-700.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
sanacije primarnega kanalizacijskega si-
stema na območju Bonifike - 1.faza sa-
nacija kanalizacijskega sistema na Pri-
staniški ulici v Kopru. Sanacija se izvaja
po sistemu prevlačenja obstoječih cevi s
poliestrskimi impregniranimi vložki.

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

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

4. Kraj izvedbe: staro mestno jedro
Koper.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
skladno z razpisnimi pogoji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: tri tedne od skle-
nitve pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Komunala Ko-
per, Ul.15. maja 4, Koper, Služba za razvoj
in investicije, Ručgej Milena inž. gr., tel.
05/66-33-762 ali 05/66-33-700; mob.
041/353-257.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame vsak delavnik
od 1. 10. 2001 dalje.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 35.750 SIT (z
upoštevanim DDV) za raspisno dokumen-
tacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni
Komunale Koper ali z virmanom na računu
št. 51400-601-10953 z navedbo predme-
ta naročila.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Komunala Koper d.o.o.-s-r-l.,
Ul. 15. maja 4, 6000 Koper, prevzemnik
tajništvo – soba 11.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 23. 10.
2001 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu
podjetja Komunale Koper d.o.o., Ul. 15 ma-
ja 4, Koper.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,100.000 SIT in veljavnostjo 45 dni
od odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo se financira skladno z razpisnimi pogoji
in z roki določenimi v pogodbi kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.

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



Stran 5746 / Št. 76 / 28. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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: ponudba mora veljati
45 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 3. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za ocenitev ponudb je ekonomsko najugo-
dnejša ponudba. Navedba meril:

– ponudbena cena,
– najugodnejši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve.
Opis in vrednotenje meril je določeno 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: zahteva za objavo je bila poslana
20. 9. 2001.

Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.

Št. 313/01 Ob-55538
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter pre-
mičnim premoženjem, Materialno tehnična
služba, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010, faks
02/22-01-359.

3. (a) Opis in obseg gradnje: prva faza
obnove I. etaže in mansarde objekta na
Zagrebški 20, za potrebe Višje strokov-
ne šole za gostinstvo Maribor (ocenjena
vrednost brez DDV je 30 mio SIT).

(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: Maribor, Zagrebška 20.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni

variantnih ponudb.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del
15. 11. 2001, dokončanje del v 15 tednih
po podpisu pogodbe.

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 Vincenc Holc, univ.
dipl. inž. str., tel. 02/22-01-363.

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

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek na žiro
račun št. 51800-630-25505 v višini 10.000
SIT z namenom nakazila “Pristojbina za jav-
ni razpis – Zagrebška 20“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 11. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Maribor, Odde-
lek za gospodarjenje s poslovnimi in uprav-
nimi prostori ter premičnim premoženjem,
Materialno tehnična služba, 2000 Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, soba 323/III, s pripi-
som “Ne odpiraj – ponudba – obnova Za-
grebške 20“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 11. 2001, ob 12.30, kletna sejna
soba Mestne občine Maribor.

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

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 (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): skladno z raz-
pisno 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. 4. 2002, 10. 11.
2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
(podrobneje opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji).

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave prehodne-
ga razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 400-05-1/01 Ob-55552
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov  naročnika:  1000  Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: naročilo
obsega gradbena dela: izdelava piezo-
metrov za stalno vzorčevanje podtalni-
ce na Ljubljanskem polju.

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

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

4. Kraj izvedbe del: Ljubljansko polje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: dva meseca po
sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: MOP, Agencija RS
za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Sabi-

na Hajrič, univ. dipl. prav., II. nadstropje,
soba 201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299, z navedbo
naloge.

8. (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: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 10. 2001 ob 10. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev Proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je bil v zadnjih 5 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot
tudi v strokovnem in vizualnem smislu (ka-
kovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 56. člena Zakona o rudar-
stvu (Ur. l. RS, št. 56/99),

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pra-
vilno ali pravočasno izpolnil vse pogodbe-
ne obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 21. 1. 2002 in predvideni datum odloči-
tve do 12. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 5 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik ponavlja postopek oddaje
javnega naročila, pod enakimi pogoji, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 61-62 z
dne 27. 7. 2001, Ob-52791. Kontaktna
oseba naročnika mag. Mojca Dobnikar
Tehovnik, univ. dipl. inž. kem., tel.
01/478-41-83.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje

Št. 400-04-2/01 Ob-55591
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
potresnih opazovalnic okoli JE Krško –
Legarje, Goliše, Črešnjevec.

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

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

4. Kraj izvedbe del:
– Legarje (nad vasjo Močvirje);
– Goliše;
– Črešnjevec (Črneča vas).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2001 ob 13. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na-
ročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev Proračuna RS in poravnava plači-
la v skladu z Zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, podzakonskimi predpisi in po-
godbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi
niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je bil v zadnjih 8 dopolnjenih in
tekočem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki
sta po naravi, sestavi in obsegu podobna
(ustrezata) predmetu razpisanih del, kot tudi
v strokovnem in vizualnem smislu (kako-
vost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih po-
godb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 1. 2002 in predvideni datum odloči-
tve do 13. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.

Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika je Matjaž
Godec, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-72-57.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje

Št. 400-04-1/01 Ob-55593
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,

Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
potresnih opazovalnic Podkum in Gro-
bnik.

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

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

4. Kraj izvedbe del:
– Podkum (Stranski vrh);
– Grobnik (Bojtina).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ponudniki morajo predložiti ponudbo v ce-
loti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: čas izvedbe 2
meseca po sklenitvi pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: MOP, Agenci-
ja RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., II. nad-
stropje, soba 201, tel. 01/478-44-38.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 13. ure,
vsak delovni dan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25230-7141990-219299.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritli-
čje, tel. 01/478-44-09.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 10. 2001 ob 12. uri, Agencija RS za
okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, soba
št. 201, II. nadstropje.

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

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik financira razpisana dela v celoti iz sred-
stev Proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Po-
nudbena cena je fiksna, avansi niso možni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
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ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogod-
be s potencialnimi podizvajalci.

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

– da je bil v zadnjih 8 dopolnjenih in teko-
čem letu izvajalec vsaj 2 objektov, ki sta po
naravi, sestavi in obsegu podobna (ustreza-
ta) predmetu razpisanih del, kot tudi v stro-
kovnem in vizualnem smislu (kakovost),

– da ima odgovorni vodja del ponudnika
ustrezno strokovno izobrazbo in da izpol-
njuje pogoje iz 51. člena Zakona o graditvi
objektov oziroma za zahtevne objekte jav-
nega pomena mora priložiti dokazilo, da je
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri
inženirski zbornici,

– da razpolaga z ustrezno tehnično opre-
mo za izvedbo del oddanih v postopku jav-
nega razpisa,

– da je finančno sposoben in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega ŽR v pre-
teklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datu-
ma sestavitve dokazila,

– da ponujeno trajanje razpisanih del (iz-
vajanje naloge oziroma rok dokončanja del)
ni daljše od razpisanega,

– da ponudbena cena (brez DDV) razpi-
sanih del ne presega ocenjene vrednosti
javnega naročila za več kot 10%,

– da opcija (veljavnost) ponudbe ni kraj-
ša od 90 dni od odpiranja ponudb,

– da garancijski rok za odpravo napak
izvedenih del ni krajši od 2 let po uspešno
opravljenem tehničnem pregledu oziroma
prevzemu,

– da je v zadnjem in tekočem letu pravil-
no ali pravočasno izpolnil vse pogodbene
obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb.

Pogoji so podrobneje navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 24. 1. 2002 in predvideni datum odloči-
tve do 13. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena razpisanih del,
– referenčna dela ponudnika za obdob-

je zadnjih 8 let.
Merila so podrobneje navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,

ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže naj-
višje število točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba naročnika je Matjaž
Godec, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/478-72-57.

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija RS za okolje

Št. 640-01-23/2001 Ob-55627
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.

3. (a) Opis in obseg gradnje: GOI dela
za Vrtec Stari trg pri OŠ Stari trg ob
Kolpi.

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

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

4. Kraj izvedbe: Stari trg ob Kolpi.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: november 2001
- april 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Črno-
melj, Oddelek za gospodarstvo, družbene
dejavnosti in javne finance, Mojca Stjepa-
novič ali Vladka Kostelec Peteh, tel.:
07/306-11-00.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun
52110-630-40302.

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2001 ob 12. uri v prostorih
male sejne sobe Občine Črnomelj .

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe v višini 5% od po-
nujene vrednosti, garancija za dobro iz-
vedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti in garancija za od-
pravo napak v garancijski dobi.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skla-
dno z določili razpisanih pogojev 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
ponudnik za ugotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. do 43. členu Za-
kona o javnih naročilih: skladno z določili
razpisanih pogojev v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja
ponudb, 23. 10. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev navedenih v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Občina Črnomelj

Št. 110-1/01 Ob-55639
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: AC Celje
- Ljubljana, odsek 6 Vransko - Blagovi-
ca; gradnja vzdrževalne avtocestne ba-
ze Vransko.

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

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

4. Kraj izvedbe: Vransko - Blagovica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

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

končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
za dela pod točko 1.1.1 - Objekt 1 - Uprav-
na stavba je 7 mesecev od uvedbe izvajalca
v delo, končni rok dokončanja je 10 mese-
cev od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel 01/47-88-331, faks 01/47
88 332. Strokovne informacije posreduje
Ivo Toman, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, Nadzor Blagovica, tel.
723-49-15, faks 723-43-30.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 28. 9. 2001 do
6. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 50.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 6. 11. 2001 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 6. 11.
2001 ob 10. uri na naslovu Ministrstvo za
promet, Langusova 4, Ljubljana, velika dvo-
rana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 36,000.000 SIT in veljavnostjo 172
dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročilo
se financira iz lastnih sredstev Družbe za avto-
ceste v Republiki Sloveniji - DARS d.d. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 28. 3. 2002. Datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 16. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnješega ponunika je: najni-
žja ponudbena cena ob izpolnjevanju osta-
lih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
21. 9. 2001.

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

Št. 110-1/01 Ob-55640
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: A1/od-
sek 0051 Ljubljana - Brezovica; proti-
hrupna zaščita ob avtocesti A1 za nase-
lje Kozarje (II del).

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

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

4. Kraj izvedbe: AC A1/ odsek 0051
Ljubljana - Brezovica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 70 dni od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko dobijo na na-
slovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tr-
žaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, tel. 01/47
88 331, faks 01/47 88 332. Strokovne
informacije posreduje Boštjan Butara, univ.
dipl. inž. grad. - Družba za državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel.
01/30 94 228, faks 01/30 94 231.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na voljo od 28. 9. 2001 do
8. 11. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške 50.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.

50106-601-291863 - Družba za državne
ceste d.o.o. Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 8. 11. 2001 do 9. ure.

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

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 11.
2001 ob 10. uri na naslovu Ministrstvo za
promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana, veli-
ka dvorana v prvem nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,900.000 SIT in veljavnostjo 172 dni
od datuma odpiranja ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

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

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

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je 142
dni oziroma do 30. 3. 2002. Datum odloči-
tev o sprejemu ponudbe je 18. 12. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: merilo
za izbiro najugodnejšega ponudnika je: naj-
nižja ponudbena cena ob izpolnjevanju osta-
lih pogojev razpisa.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: zahteva za objavo je bila poslana dne
21. 9. 2001.

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

Ob-55657
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za

obrambo, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.

3. (a) Opis in obseg gradnje: zamenja-
va stavbnega pohištva v stanovanjih na
več lokacijah v RS.

(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: več lokacij.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: pričetek del:

12. 11. 2001, dokončanje del: 31. 12.
2001.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu podjetja SPL Ljubljana
d.d., Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana,
tel. 01/47-36-860, faks 01/23-11-139,
kontaktna oseba: Irena Mekiš, vsak delovni
dan med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 12. 10. 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 15.000 SIT (vključno z DDV), na žiro
račun 50100-601-13084, s pripisom “Raz-
pisna dokumentacija, obnova stavbnega po-
hištva”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene osebno ali
po pošti najkasneje do četrtka, 29. 10.
2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: SPL Ljubljana d.d., Frankopan-
ska 18a, 1519 Ljubljana (vložišče).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: SPL Ljubljana d.d., Frankopanska
18a, 1519 Ljubljana, 29. 10. 2001 ob 10.
uri.

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

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, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

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

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: veljavnost ponudbe: 31. 12.
2001, datum odločitve: 1. 11. 2001.

15. Merila za ocenitev ponudb: dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge 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: 24. 9. 2001.

SPL Ljubljana d.d.

Št. 131/2001 Ob-55671
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Šentilj 69, 2212

Šentilj v Slovenskih Goricah, tel.
02-651-1331, faks 02-651-1351.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na dela pri izgradnji kanala 03 v Slad-
kem Vrhu.
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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: oddaja del po sklopih ni pred-
videna. Ocenjena vrednost naročila je
23,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala v
strnjenem naselju Sladki Vrh.

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

6. Datum predvidenega začetka in
dokončanja del: december 2001 – januar
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj
v Slovenskih Goricah, kontaktna oseba Mi-
roslav Anžel, tel. 02/651-13-31, faks
02/651-13-51.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od vključno
2. 10. 2001 dalje, vsak dan med 9. in 14.
uro, do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 6.000 SIT lahko ponudniki
poravnajo ob dvigu razpisne dokumentaci-
je na blagajni na sedežu Občine Šentilj,
Šentilj 69.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 5. 11. 2001
do 11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Občinski urad Občine Šen-
tilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v Slovenskih
Goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 11. 2001 ob 12. uri, v sejni sobi
Občinskega urada Občine Šentilj, Šentilj
69, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah – 1.
nadstr.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v pred-
pisih: minimalni rok plačila je 75 dni od
dneva potrditve obračunske situacije s stra-
ni nadzornika gradnje.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta iz-
brana kot najugodnejša (Zakon o javnih
naročilih 47. člen): naročnik bo sklenil po-
godbo samo z glavnim izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslov-
ne in tehnične usposobljenosti, poleg
splošnih pogojev po 41. in 43. členu
ZJN: so opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora ve-
ljati najmanj 60 dni po dnevu odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

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

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Občina Šentilj

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

Preklic
Ob-55699

Preklicujemo javno naročilo po odprtem
postopku, za izbiro izvajalca za AC Slivnica
– Pesnica, pododsek AC Slivnica – Ptujska
cesta; monitoring površinskih in podzemnih
voda objavljeno v Uradnem listu RS, št. 74 z
dne 21. 9. 2001 (Ob-55255).

DARS d.d.

Št. 34404-9/01-3 Ob-55442
1. Naročnik: Občina Tišina.
2. Naslov naročnika: Občina Tišina, Ti-

šina 4, 9251 Tišina, tel. 02/539-17-10,
telefaks 02/539-17-11.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: vzdrževanje in
varstvo lokalnih cest ter izvajanje zim-
ske službe v občini Tišina, sklic 1A- 1.
storitve vzdrževanja in popravila.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: lokalne ceste na obmo-
čju Občine Tišina.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek 1. 11.
2001, konec 31. 12. 2002.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Tišina,
Tišina 4, 9251 Tišina, Mateja Krizmanič Tel-
keš, tel. 02/539-17-10.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih
med 8. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT (19%DDV je vključen v ceno) z
virmanom na ŽR 51900-630-76022, ven-
dar ne prej kot 8 dni pred prevzemom razpi-
sne dokumentacije. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti kopijo
virmana in pisno vse podatke potrebne za
izstavitev računa (točen naziv, naslov, dav-
čno št. ).

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: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 22. 10. 2001 ob 13. uri v sejni sobi
občine Tišina, Tišina 4.

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu mesečnega računa oziroma si-
tuacije.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (zakon o jav-
nih naročilih, 47. člen): naročnik sklene po-
godbo z enim izbranim izvajalcem za celoto.

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: opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.

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

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

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

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od odpiranja
ponudb, 15. dni od odpiranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena
storitve, reference ponudnika. Način upora-
be meril in vrednotenje ponudb sta oprede-
ljena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Občina Tišina

Št. 350–76/00 Ob-55443
1. Naročnik: Občina Litija.
2. Naslov naročnika: Jerebova 14,

1270 Litija, tel. 01/898-12-11, faks
01/898-38-35.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava uredi-
tvenega načrta za območje dopolnilne
gradnje in komunalne asanacije Zavr-
stnika v digitalni obliki.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dela se oddajajo v kompletu.

5. Kraj izvedbe: naselje Zavrstnik.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: datum pričetka
del je po podpisu pogodbe, datum dokon-
čanja del v skladu z izdelanim in priloženim
terminskim planom ponudnika.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Litija,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Je-
rebova 14, Litija.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, od dneva objave do
10. 10. 2001.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: tajništvo Občine Litija, Jerebo-
va 14, Litija, soba 44, drugo nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom na naslovni strani: “Ne od-
piraj – javni razpis ponudba - izdelava uredi-
tvenega načrta za območje dopolnilne grad-
nje in komunalne asanacije Zavrstnika.” Na
hrbtni strani kuverte mora biti naveden po-
poln naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: dne 22. 10. 2001, v prostorih Obči-
ne Litija, Jerebova 14, Litija, ob 10. uri, v
sobi št. 47 (velika sejna soba).

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

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
(Uradni list 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): pod-
pisana pogodba.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnike opozarjamo
na posebne izločitvene pogoje: če ponu-
dnik v zadnjih treh letih ni izdelal, kot glavni
izvajalec, najmanj 3 primerljive prostorsko
izvedbene akte v digitalni obliki.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi do-
ločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z 69. členom Zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegih v prostor.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritev: Zakon o urejanju naselij in drugih po-
segih v prostor, Navodilo o vsebini pose-
bnih strokovnih podlag in o vsebini prostor-
sko izvedbenih aktov.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo dejavnosti: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: ponudba mora veljati 45 dni.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena in točke za reference. Uporaba
meril je razčlenjena v razpisni dokumenta-
ciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Občina Litija

Ob-55493
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Občina Škofljica,

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, faks
01/366-78-72, e-mail: obcina.skoflji-
ca@moj.net.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrs-
to storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zako-

na o javnih naročilih: predmet javnega na-
ročila je izdelava novega prostorskega
plana Občine Škofljica.

Novi prostorski plan Občine Škofljica, za
planirano obdobje do leta 2015, v formal-
nem smislu veljavne zakonodaje obsega
spremembe in dopolnitve prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana 1986-2000 in
srednjeročnega plana 1986-1990 občin in
mesta Ljubljana za obdobje od 1986 do
2000 za območje Občine Škofljica (v nada-
ljevanju: prostorski plan Občine Škofljica).

Glavni vsebinski sklopi naloge:
(a) analiza razvojnih možnosti in omejitev

dolgoročnega razvoja občine;
– analiza dosedanjega razvoja, stanja in

razvojnih teženj,
– analiza možnosti in pogojev dolgoroč-

nega razvoja občine,
– opredelitev problemov in ukrepov za

njihovo reševanje,
(b) zasnova dolgoročnega razvoja obči-

ne (koncept);
– globalna izhodišča, cilji in usmeritve

dolgoročnega razvoja občine,
– potrebe po prostoru glede na dolgo-

ročne cilje in razvojne usmeritve občine,
– zasnova dolgoročnega razvoja občine

(koncept),
(c) analiza in razvrstitev zbranih pobud

(občanov in pravnih oseb);
(d) strokovne podlage za prostorski plan

občine;
(e) osnutek prostorskega plana občine;
(f) predlog prostorskega plana občine.
Grafični del prostorskega plana občine

mora biti prikazan v merilu 1:50.000 oziro-
ma 1:25.000, kartografska dokumentacija
k planu pa v merilu 1:5.000. Strokovne pod-
lage, ki obravnavajo posamezna naselja so
v merilu 1:1.000 oziroma 1:2.000.

Sklic na storitev po prilogi 1A št. 12 (sto-
ritve urbanističnega planiranja in krajinske
arhitekturne storitve).

Cena:
Orientacijska vrednost naročila znaša

30,000.000 SIT.
Za leto 2001 je zagotovljenih v proraču-

nu občine 10,000.000 SIT, ostala sredstva
bodo zagotovljena v skladu s programom
poteka naloge v proračunih za leto 2002 in
2003.

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

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

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

končanja del: predvideni pričetek naloge je
december 2001 in zaključek naloge julij
2003.

Okvirni roki izdelave pomembnejših sklo-
pov naloge pa so:

– analiza razvojnih možnosti in omejitev
dolgoročnega razvoja občine: januar 2002,

– zasnova dolgoročnega razvoja občine:
koncept, strategija, izhodišča, cilji za ob-
dobje 15 let: marec 2002,

– obravnava in potrditev zasnove in glo-
balnih izhodišč dolgoročnega razvoja obči-
ne na občinskem svetu: maj 2002,

– strokovne podlage za pripravo novega
prostorskega plana občine: oktober 2002,

– osnutek prostorskega plana občine,
obravnava in sprejem na občinskem svetu:
december 2002,

– javna razgrnitev osnutka prostorskega
plana občine, januar 2003,

– Soglasje Vlade RS: junij 2003,
– predlog prostorskega plana občine,

obravnava in sprejem na občinskem svetu:
julij 2003.

8. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumen-
tacijo je možno dobiti na Občini Škofljica, v
tajništvu, v času uradnih ur in sicer ponede-
ljek, sreda in petek od 9. do 11. ure in v
sredo od 15. do 17. ure.

Vodja javnega naročila je Natalija Skok,
dipl. inž. arh.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo lahko zahtevate pisno po faksu
01/366-78-72 pod šifro: Prostorski plan
Občine Škofljica, do vključno 29. 10. 2001,
najkasneje pet dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po objavi tega jav-
nega razpisa do datuma za oddajo ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 5.000 SIT z vir-
manskim nalogom na žiro račun
50106-630-810134 sklicna številka: 00
40308-01.

9. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti od-
dana v zaprti kuverti, osebno ali po pošti,
najkasneje do 29. 10. 2001, do 12. ure, v
tajništvo. Naslov: Občina Škofljica, Šmar-
ska cesta 3, 1291 Škofljica.

Ponudba mora biti označena na nasled-
nji način: “Ne odpiraj - Ponudba JR, Pro-
storski plan Občine Škofljica”.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb se prične
29. 10. 2001, ob 12.30. Naslov: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,
v sejni dvorani.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% od celotne pogodbene vrednosti.

12. Pogoji financiranja in plačila: na-
ročnik bo izvedena dela plačeval po zača-
snih obračunskih situacijah, potrjenih s stra-
ni strokovnega nadzorstva v 60 dneh po
potrditvi.

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

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: dokazilo o registraciji podje-
tja, reference za tovrstna dela.

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

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: podrobna vsebina tekstualnega in gra-
fičnega dela prostorskega plana Občine
Škofljica mora biti izdelana v skladu z Zako-
nom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18-930/84, 15-703//89 in Uradni list RS,
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št. 71-2581/93), Navodilom o vsebini in
metodologiji izdelave strokovnih podlag in
prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20-941/85).

Izvajalec mora upoštevati tudi navodila
MOP, Urada za prostorsko planiranje, št.
350-01-09/98, z dne 17. 5. 1999, ki se
med drugim nanašajo na uporabo geodet-
skih podlag, kartografskih znakov in na pri-
kazovanje planskih vsebin s pomočjo raču-
nalniške tehnologije.

V primeru spremembe prostorske zako-
nodaje v vmesnem obdobju se naslovi in
vsebine smiselno spremenijo in prilagodijo
novemu zakonu.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da ob-
vezno.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu po-
nudbe 9. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
ba bo ocenjena na podlagi naslednjih meril:

(a) ponudbena cena,
(b) roki,
(c) reference v zvezi z izdelavo celovitih

prostorskih planov:
– ustrezna kadrovska zasedenost vseh

področij pomembnih za izdelavo dolgoroč-
nega plana s strokovnjaki z referencami za
izdelavo istovrstnih dokumentov,

– usposobljenost in reference na podro-
čju projektnega vodenja, sposobnost zago-
tavljanja interdisciplinarnega pristopa,

– usposobljenost in reference na podro-
čju vzpostavljanja geografskih informacijskih
sistemov in računalniške grafične obdelave
gradiv za pripravo prostorskega plana,

– izdelava gradiva z naslovom: predlog
pristopa in priprave celovitih strokovnih pod-
lag za izdelavo novega dolgoročnega plana
Občine Škofljica za obdobje do leta 2015:

metodološki vidik,
organizacijski vidik,
terminski vidik (z navedbo rokov pomem-

bnejših sklopov naloge) in
finančni vidik (z oceno stroškov pomem-

bnejših sklopov naloge).
V predlogu pristopa je treba predstaviti

tudi predlog zasnove informacijsko - tehnič-
ne podpore projekta, ki bo omogočila pre-
nos celotne vsebine dokumenta na elek-
tronski medij.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

Razpisna dokumentacija vključuje:
– program priprave novega prostorske-

ga plana Občine Škofljica z obrazložitvijo,
– obrazložitev razpisne dokumentacije z

obrazci.
Ponudniki si lahko na Občini Škofljica v

času trajanja javnega razpisa na dan ura-
dnih ur, to je v sredo in petek med 8. in 11.
uro, ogledajo prostorski del veljavnega dol-
goročnega plana občine, ki vključuje:

– grafični del obstoječega prostorskega
plana Občine Škofljica in

– kartografsko dokumentacijo k obsto-
ječem planu Občine Škofljica.

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

20. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 19. 9. 2001.

Občina Škofljica

Št. 01/01 Ob-55505
1. Naročnik: Občina Brezovica, Krajev-

na skupnost Podpeč-Preserje.
2. Naslov naročnika: Kamnik pod

Krimom 6, 1352 Preserje, tel./faks
01/363-10-55.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izbor izvajalca za
izdelavo PGD in PZI projektne dokumen-
tacije za kanalizacijski sistem v KS Pod-
peč-Preserje za naselja: Jezero, Podpeč,
Preserje, Kamnik pod Krimom in Preva-
lje pod Krimom.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Jezero, Podpeč, Pre-
serje, Kamnik pod Krimom in Prevalje pod
Krimom.

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

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek izvajanja del: 15. 10. 2001, predvideno
dokončanje del: 15. 12. 2001.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: KS Pod-
peč-Preserje, Kamnik pod Krimom 6, 1352
Preserje (g. Baša).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 12. do 15.
ure vsak delovni dan do oddaje ponudbe.

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

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

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: KS Podpeč-Preserje, Kamnik
pod Krimom 6, 1352 Preserje.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 10. 2001 ob 20. uri v prostorih
KS Podpeč-Preserje, Kamnik pod Krimom
6, 1352 Preserje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: zavarova-
nja opredeljena v razpisni dokumentaciji.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

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

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

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: tel./faks 01/363-10-55, GSM
041/927-780.

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

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 9. 2001.

Občina Brezovica
KS Podpeč-Preserje

Ob-55510
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za okolje in prostor, Urad za energe-
tiko.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, Kot-
nikova 5, Ljubljana, tel. 01/478-32-70,
faks 01/432-60-94, e-mail: djordje.zebe-
ljan@gov.si; joze.dimnik@gov.si.

3. Vrsta in opis storitve po prilogi 1A
oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: in-
formacijski sistem trga z električno
energijo (ISTEE) - modul za primerjavo
napovedanih in izmerjenih voznih redov.

Storitve kategorije 8 (Storitve za raziska-
ve in razvoj – projekt) iz priloge I A (po
ZJN-1, Uradni list RS 39/00).

3.1. Cena: ocenjena vrednost del:
18,200.000 SIT.

4. Če je predvidena oddaja sklopov in
sprejemljivost ponudb za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: možna oddaja
sklopov: sprejemljive so samo ponudbe za
celoten obseg razpisanih storitev. Oddaja
parcialnih sklopov ni predvidena.

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

variantne ponudbe niso dovoljene.
7. Datum predvidenega začetka ali do-

končanja ali časa izvedbe: začetek oprav-
ljanja storitev: po podpisu pogodbe, dokon-
čanje opravljanja storitev: 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

8. (a) Naslov službe in osebe od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumen-
tacija in dodatne informacije: Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad za energetiko,
tel. 01/478-32-71, 01/478-32-78, faks
01/432-60-94, oseba za kontakte in do-
datne informacije: mag. Djordje Žebeljan,
univ. dipl. inž. str. in mag. Jože Dimnik,
univ. dipl. inž.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisna dokumentacija: po objavi tega
javnega razpisa, do datuma za oddajo po-
nudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT + DDV
(19%).

Številka bančnega računa kamor je
potrebno nakazati zgornji znesek: drugi prihodki
države, ŽR 50100–840-061-6212, sklic na
številko: 18-25119-7141998-03170101.

Ministrstvo za okolje in prostor bo izda-
lo razpisno dokumentacijo ponudnikom, ki
dokumentirajo plačilo prej navedenega
zneska.

Ponudnikom iz Slovenije bo ministrstvo,
na njihovo pisno zahtevo, odposlalo doku-
mentacijo tudi po pošti.
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9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 10. 2001 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo
za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000
Ljubljana (vložišče, II. nadstropje).

Ponudba mora biti predložena v dveh
originalnih izvodih, v zaprti kuverti, odposla-
na s priporočeno pošto ali dostavljena ose-
bno na Ministrstvo za okolje in prostor. Ku-
verta mora bi jasno označena z napisom:
“ponudba – ne odpiraj“, s številko in naslo-
vom projekta. V levem zgornjem kotu kuver-
te mora biti označen naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: datum in čas odpiranja ponudb: v
torek 6. 11. 2001 ob 10. uri.

Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad za energetiko, velika
sejna soba, Kotnikova 5/II, Ljubljana.

Nepravilno opremljenih in nepravočasno
prispelih ponudb komisija ne bo odpirala in
jih bo vrnila ponudniku.

11. Navedba finančnih zavarovanj, za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija za resnost ponudbe, v višini 5% od oce-
njene vrednosti. Trajanje garancije 60 dni
od datuma odpiranja ponudb.

12. Pogoji financiranja in plačila /ali
sklicevanje na določila v predpisih: Zakon
o izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZI-
PRO 2001), v 60 dneh po opravljenem de-
lu in prejemu fakture.

13. Pravna oblika povezane skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (ZJN,
47. člen):

– pogodba med izvajalcem in podizvajal-
cem,

– konzorcionalna pogodba med soizva-
jalci, s polno solidarno odgovornostjo.

V primeru, da bo skupina ponudnikov
predložila skupno ponudbo, morajo skupni
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izved-
bi naročila, v kateri bodo urejena in določe-
na njihova medsebojna razmerja glede izva-
janja dobave, ki je predmet tega javnega
razpisa.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik (poleg splošnih pogojev po 41.,
42. in 43. členu ZJN-1):

– reference pri računalniški podpori iz-
vedbe tehničnih predpisov na področju
elektroenergetike,

– reference na nalogah, ki vsebujejo apli-
kacijo informacijske tehnologije.

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
odločb, ki zadevajo te vrste storitev:

– Energetski zakon (Uradni list RS, št.
79/99 in 8/00),

– Pravila za delovanje trga z električno
energijo (Uradni list RS, št. 30/01),

– Pravilnik o določitvi cen za uporabo
elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
upravičenost stroškov (Uradni list RS, št.
30/01),

– Uredbe o izvajanju gospodarskih jav-
nih služb v elektroenergetiki,

– Sistemska obratovalna navodila za
distribucijska in prenosno omrežje.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, ob-
vezno.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 60 dni od datuma do-
ločenega za predajo ponudbe, predviden
datum sprejema odločitve o sprejemu po-
nudbe.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. Cena izvedbe projekta 15 točk,
2. Idejna rešitev izvedbe projektne nalo-

ge 25 točk,
3. Kvalifikacije ponudnika in podizvajal-

cev 20 točk,
4. Reference sodelujočih strokovnjakov

20 točk,
5. Predlagana metodologija izvedbe in

organizacija projekta 10 točk,
6. Pripravljenost svetovanja pri imple-

mentaciji modula 10 točk.
Skupaj 100 točk.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa, če je: /
20. Datum odposlane zahteve za obja-

vo: 21. 9. 2001.
Ministrstvo za okolje in prostor

Urad za energetiko

Št. Su 040801/2001 Ob-55584
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Kopru.
2. Naslov naročnika: Ferrarska 9, 6000

Koper, tel. 05/668-33-33 faks
05/639-52-47.

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

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

5. Kraj izvedbe: Okrožno in Okrajno so-
dišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper ter
Okrajno sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1,
Piran.

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

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2002 do
31. 12. 2002 z možnostjo podaljšanja.

8. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Okrožno so-
dišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrar-
ska 9, Koper, sekretarka sodišča Renata
Vadnjal, tel. 05/668-33-33, faks
05/639-52-47.

(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 delovni dan med 9.
in 15. uro.

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

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 19. 10. 2001,
najkasneje do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Okrožno sodišče v Kopru, Fer-
rarska 9, 6000 Koper – vložišče.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 19. 10. 2001 ob 12. uri, sejna soba
325/III.

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

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

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen Za-
kona o javnih naročilih): 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 fizične-
ga 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: 60 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena,
zagotovitev dodatnih varnostnikov, možnost
zamenjave varnostnikov, plačilni pogoji, ka-
dri, reference.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

Št. 8-2001 Ob-55625
1. Naročnik: Snaga javno podjetje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64,

2000 Maribor, faks 02/33-27-661, tel.
02/33-14-330, e-mail: info@snaga-mb.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zavarovalniške storitve.

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

5. Kraj izvedbe: področje zavarovalne-
ga kritja.

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

končanja ali čas izvedbe: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
obdobje 5 let.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Snaga javno
podjetje d.o.o., Nasipna 64, 2000 Mari-
bor, v blagajni podjetja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro od 1. 10. 2001 naprej.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na transak-
cijski račun 04515-0000175787 z oznako
“RD za JN/01”.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 10. 2001 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna 64, 2000 Maribor - v tajništvo po-
djetja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 25. 10. 2001 ob 12. uri v prostorih
naročnika.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3% vre-
dnosti ponudbe.

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

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

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

15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

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

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 31. 12. 2001; sprejem ponudbe predvi-
doma do 9. 11. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: merila
so podana v razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Dušan Najdič, tel.
02/33-14-330.

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

20. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 24. 9. 2001.

Snaga javno podjetje d.o.o.

Ob-55656
1. Naročnik: Medobčinski zavod za var-

stvo naravne in kulturne dediščine Piran.
2. Naslov naročnika: Trg bratstva 1,

6330 Piran – Pirano, tel. 05/673-15-38,
faks 05/673-15-36.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: izvedba zaščitnih arheo-
loških raziskav na trasi AC Klanec – An-
karan, na najdišču: Školarice.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse sklope:
ponudnik mora podati ponudbo za celotno
razpisano storitev.

5. Kraj izvedbe: Trasa AC Klanec – An-
karan: Školarice.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: va-
riante niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe, 4 mesece.

8. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Medobčinski zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine Pi-
ran, Trg bratstva 1, 6330 Piran – Pirano,
(tajništvo, Alenka Pišek), tel. 05/673-15-38,
faks 05/673-15-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od 8.
do 12. ure, potrebno predložiti potrjeno do-
kazilo o plačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT, negotovinsko,
na ž.r. št. 51410-603-30512, s pripisom
“JR ZAR AC”, pripisati davčno številko.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 10. 2001 do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Medobčinski zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine Pi-
ran, Trg bratstva 1, 6330 Piran – Pirano,
tajništvo.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 26. 10.
2001 ob 10. uri, v prostorih naročnika, Trg
bratstva 1, 6330 Piran, 2. nadstropje.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 1% ponudbene vre-
dnosti in jo naročnik lahko vnovči v lastno
dobro.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok pla-
čila ne sme biti krajši od 60 dni od potrditve
situacije in uradnega prejema računa.

13. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem, ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ni omejitev, ra-
zen da mora pri ponudniku, ki nastopa kot
skupina izvajalcev in bo izbran kot najugo-
dnejši, nosilec posla biti obvezno oseba, re-
gistrirana in kvalificirana za izvajanje arheolo-
ških raziskav.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošne
usposobljenosti po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: /

15. (a) Ali je izvedba te storitve z zako-
nom, predpisi ali upravnimi odločbami re-
zervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste stori-
tve: predmet javnega naročila se izvaja v skla-
du z Zakonom o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti ime-
na in strokovne kvalifikacije osebja, odgo-
vornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
100 dni od dneva za oddajo ponudbe, pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 30. 10. 2001.

17. Merila za ocenitev ponudb: naroč-
nik bo izbral najugodnejšega ponudnika na
osnovi naslednjih meril:

ponder

1. Reference ponudnikov (R) 0,5
2. Kadri za izvedbo razpisanih del (K) 0,6
3. Opremljenost ponudnikov (O) 0,1
4. Ponudbena cena (C) 0,5

R = reference ponudnika (od 1 do
20 točk)

K = kadri za izvedbo del (od 1 do
20 točk)

O = opremljenost ponudnika (od 1 do
10 točk)

Ct = ponudbena cena (po formuli od 0 do
30 točk)

T = skupne točke ponudnika
Ponudbena cena ponudnika se točkuje

po naslednji formuli:

Ci – CnCt = 30 x (1 - (——————)
Cn

Ct = točke, ki jih dobi ponudbena cena
ponudnika i

Ci = cena ponudnika i
Cn = najnižja ponudbena cena

Najugodnejša ponudba je tista, ki do-
seže največje število točk (T) po sledeči
formuli:

T = 0,5 × R + 0,6 × K + 0,1 × O + 0,5 × Ct

18. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik bo morebitne druge
informacije o naročilu posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najka-
sneje 5 dni pred rokom za predložitev po-
nudb na naslov: Medobčinski zavod za var-
stvo naravne in kulturne dediščine, Trg
bratstva 1, 6330 Piran – Pirano, s pripi-
som “Vprašanje v zvezi z javnim naročilom
JR ZAR AC”.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 67 z dne
10. 8. 2001.

20. Datum odposlanja zahteve za objavo:
24. 9. 2001.

Medobčinski zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Piran

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

Popravek

Ob-55631
V javnem razpisu po omejenem postop-

ku za dobavo čistilnih sredstev, materiala za
osebno higieno, PE materiala in tekstilnih
izdelkov, objavljenem v Uradnem listu RS,
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št. 74, z dne 21. 9. 2001, Ob-55235, kjer
se popravi 3. A. točka, pri skupini A Čistil-
na sredstva, se doda 4. točka Ostali ma-
terial.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-55486
1. Naročnik: VVZ Kekec Grosuplje.
2. Naslov naročnika: Trubarjeva 15,

1290 Grosuplje, tel.01/786-61-80, faks
01/786-61-90, e-mail: Cvetka.Kosir@gu-
est.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bno blago po 19. členu ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Grosuplje in Šmar-
je-Sap.

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

1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. meso perutnine in kuncev,
4. mesni izdelki,
5. ribe in konzervirane ribe,
6. sveža zelenjava ,suho sadje in suhe

stročnice,
7. zamrznjena zelenjava,
8. kokošja jajca,
9. kruh in pekovsko pecivo,
10. zamrznjeni izdelki iz testa in slašči-

čarski izdelki,
11. testenine,
12. pšenični in ostali mlevski izdelki,
13. drugo prehrambeno blago.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino več sklopov, oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 1. 2002
do 31. 12. 2004, tri leta.

5.(a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
dodatne informacije: VVZ Kekec Grosu-
plje, Trubarjeva 15, 1290 Grosuplje, ravna-
teljica Cvetka Košir.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
8. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
10.710 SIT na ŽR št. 50130-603-56010
00 20204.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 12. 10. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva
15, 1290 Grosuplje.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

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

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

– da je v zadnjih treh letih z blagom
oskrboval vsaj tri javne zavode,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 26. 10. 2001, 10. 11. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Cvetka Košir, tel.01/786-61-80,
faks 01/786-61-90, e-mail: Cvetka.Ko-
sir@guest.arnes.si.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.

VVZ Kekec Grosuplje

Št. 622 Ob-55595
1. Naročnik: Osnovna šola Mladika Ptuj.
2. Naslov naročnika: Žnidarićevo na-

brežje 1, tel. 02/771-19-71, faks
02/779-42-41, e-mail: os-mladi-
ka.ptuj@quest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
bno blago po 19. členu ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Ptuj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope oziroma skupine:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso in mesni izdelki,
3. kruh in pekovsko pecivo,
4. sveže sadje in zelenjeva,
5. splošno prehrambeno blago,
6. ribe,
7. zamrznjena zelenjava.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop

oziroma skupino več sklopov oziroma sku-
pin ali za vse skupaj. Sposobnost dobave
bo ponudnikom priznana po skupinah ozi-
roma sklopih.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 1.
2002 do 31. 12. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: dodatne informacije Viktorija Bezjak, OŠ
Mladika, Ptuj.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
8. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT na ŽR št:
52400-603-30122, sklic: 05 5087163.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 12. 10. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: OŠ Mladika Ptuj, Žnidaričevo na-
brežje 1, 2250 Ptuj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

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

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

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

– da je v zadnjih treh letih z blagom oskr-
boval vsaj tri javne zavode,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posamezne
skupine,

– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo fco skladišče na-

ročnika razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 26. 10. 2001, 10. 11. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Viktorija Bezjak, tel. 02/771-19-71.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Osnovna šola Mladika Ptuj

Št. 500/01 Ob-55602
1. Naročnik: Osnovna šola Pohorskega

odreda Slovenska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Kopališka ulica 1,

2310 Slovenska Bistrica; tel.
02/80-50-380; faks 02/80-50-379; e-ma-
il group2.osmbpo@guest.arnes.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago po tretjem odstavku 19. čle-
na ZJN – 1.

(b) Kraj dobave: Osnovna šola Pohor-
skega odreda Slovenska Bistrica in podruž-
nična šola na Zgornji Ložnici.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, za več sklopov ali za vse skupaj: po-
nudnik lahko konkurira na naslednje sklope:

A) mleko in mlečni izdelki,
B) meso in mesni izdelki,
C) perutnina in izdelki,
D) ribe in konzervirane ribe,
E) jajca,
F) paštete,
G) olja, margarine in maščobni izdelki,
H) sveža zelenjava in sadje,
I) zamrznjena in konzervirana zelenjava

in sadje,
J) sadni sokovi, nektarji in sirupi ter sa-

dne rezine,
K) žita, mlevski izdelki in testenine,
L) zamrznjeni izdelki iz testa,
M) kruh in pekovsko pecivo,
N) slaščičarski izdelki, keksi in torte,
O) ostalo prehrambeno blago,
P) sladoled.
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ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 19/01 Ob-55632
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Mari-

bor.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 5,

2000 Maribor.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: neurgentni pre-
vozi bolnikov, priloga I B: št. 20-podporne
in pomožne prevozne storitve.

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

5. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: 1. 1. 2001 do
31. 12. 2004.

8. (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 vplačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/331-15-33, dodat-
ne informacije Marija Žlender, univ. dipl.
ekon., tel. 02/321-25-56.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave do ro-
ka za predložitev 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-Neurgentni pre-
vozi bolnikov”.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 19. 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.

10. Navedba  finančnih  zavarovanj
za  resnost  ponudbe,  če  bodo  zahte-
vana: /

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

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-

Ponudniki lahko dobijo priznano sposo-
bnost in usposobljenost za en sklop, več
sklopov ali vse sklope.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek do-
bave je 1. 1. 2002. Sposobnost se prizna-
va za dve leti oziroma do 31. 12. 2003.

5. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Osnovna šola Po-
horskega odreda, Kopališka ulica 1, 2310
Slovenska Bistrica – tajništvo, kontaktna ose-
ba: Marija Jug, tel. 02/80-50-370.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
16. 10. 2001, med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.500 SIT na žiro račun št.
51810-603-32020, s pripisom za razpisno
dokumentacijo.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 24. 10. 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Osnovna šola Pohorskega odre-
da, Kopališka 1, 2310 Slovenska Bistrica.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

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

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o
javnih naročilih, 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: zahteve naročnika so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: predložitev ponudb do 23. 11.
2001, odločitev o izbiri ponudnika(ov) do
30. 11. 2001.

12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja
ponudbena cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba: Marija Jug, tel.
02/80-50-370, vsak dan od 8. do 12. ure.

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

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Osnovna šola Pohorskega odreda
Slovenska Bistrica

Št. 5/2001 Ob-55637
1. Naročnik: Univerza v Mariboru,Fakul-

teta za organizacijske vede, Kranj.
2. Naslov naročnika: Kidričeva cesta 55a,

tel. 04/237-42-00, faks 04/237-42-99,
e-mail: dekanat@fov.uni-mb.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nabava
informacijske in komunikacijske tehno-
logije v skladu z 19. členom ZJN-1.

(b) Kraj dobave: Kranj.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,

obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudniki lahko konkurirajo na na-
slednje sklope:

1. strežniki,

2. osebni računalniki, strežniki, perifer-
na in druga oprema,

3. komunikacijska oprema,
4. videoprojekcijska oprema.
Ponudnik lahko konkurira na en sklop,

več sklopov ali vse skupaj. Ponudnikom bo
priznana sposobnost dobave blaga po sklo-
pih za obdobje treh let.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. 12. 2001
do 30. 11. 2004, tri leta.

5. (a) Naslov službe in oseba od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Fakulteta za orga-
nizacijske vede Kranj, Kidričeva 55a, Polde
Podlogar, tel. 04/23-74-241.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave pa do
17. 10. 2001.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
9520 SIT na ŽR št. 51500-609-9165.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 22. oktober 2001 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
prijavo: Univerza v Mariboru,Fakulteta za or-
ganizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: me-
nica v znesku 500.000 SIT.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: ni po-
sebnih pogojev financiranja.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložitev po-
godbe o skupnem nastopu, iz katere je raz-
vidno, kdo je nosilec posla.

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

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

– da je ponudnik v zadnjih treh letih do-
bavil razpisano opremo za vsaj pet javnih
naročnikov,

– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga za vse razpisane vrste blaga iz posa-
meznega sklopa,

– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja dostavo, instaliranje in

preizkus blaga na lokaciji naročnika,
– da nudi 36-mesečni garancijski rok,
– da nudi odzivni čas en delovni dan in

rok za odpravo napak največ pet dni,
– da zagotavlja rezervne dele še vsaj pet

let po dobavi opreme.
11. Datum, ko bodo kandidati predvi-

doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: 5. 11. 2001, 10. 11. 2001.

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

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Polde Podlogar, računalniški center.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: ni bil objavljen.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Fakulteta za organizacijske vede
Kranj
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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

Podaljšanje roka za predložitev ponudb

Ob-55728
V javnem razpisu za oddajo storitev s

pogajanji za podporo pri uporabi informacij-
ske tehnologije za potrebe državnih orga-
nov RS in javnih zavodov, ki sodelujejo pri
izvedbi javnega razpisa, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 72 z dne 14. 9. 2001,
Ob-54971, PPU-2001, se spremeni datum
oddaje ponudbe v 10.(a) točki, tako da se
le-ta popravi in se pravilno glasi:

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 10. 2001 do 12.
ure. Ponudniki, ki so svojo ponudbo že od-
dali, jo lahko v tem roku umaknejo ali vložijo
spremembo.

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

Št. 2 Ob-55430
1. Naročnik: Osnovna šola Davorina

Jenka Cerklje na Gorenjskem.
2. Naslov naročnika: Krvavška cesta 4,

4207 Cerklje na Gorenjskem, tel.
04/26-26-10, faks 04/25-26-026.

3. Datum izbire: 13. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: prehrambeni artikli za potrebe šol-
ske kuhinje za tri leta; kraj dobave: Osnov-

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 ponudnikov 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 ocenjene vrednosti razpisa na katerega
se prijavlja ali

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

7. da je prijavitelj v zadnjem letu opravljal
neurgentne prevoze bolnikov za vsaj en
zdravstveni zavod;

8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od da-
tuma prejema računa;

9. da bo odzivni čas največ 30 minut;
10. da bo opravljal tudi prevoze ležečih

bolnikov; oseba, ki prevoz izvaja, je stroko-
vno usposobljena;

11. da priloži opis voznega parka.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve

z zakonom, predpisi ali upravnimi odločba-
mi rezervirana za posebno dejavnost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /

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

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: predložitev ponudb dne 13. 12. 2001,
datum odločitve o sprejemu ponudbe
19. 12. 2001.

16. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena prevoženega kilometra z DDV.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ocenjena vrednost javnega razpisa
je 12,000.000 SIT z DDV. Postopek se bo
izvajal po 3. odstavku 19. člena ZJN-1. Na-
ročnik bo ponudnikom priznal usposoblje-
nost za obdobje 3 let.

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

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Splošna bolnišnica Maribor

na šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenj-
skem, Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na
Gorenjskem.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: cena do 50 točk, celovi-
tost ponudbe 20 točk, boljši plačilni pogoji -
plačilo nad 30 dni 10 točk, dodatne ugodno-
sti 10 točk in reference 10 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
Žito, d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,

2. sveže meso: Mesarstvo - Kepic Aleš,
Cerklje,

3. perutninsko meso in izdelki iz perut-
ninskega mesa: Perutnina Ptuj, d.d., Potr-
čeva 10, 2250 Ptuj,

4. mesni izdelki: Mesarstvo Čadež,
Čadež Anton, s.p., Visoko 7g, 4212 Vi-
soko,

5. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia, d.o.o., Arja vas 92, 3303 Petrovče,

6. sveža zelenjava in sadje, suho sadje:
GEA Produkt d.o.o., Dolenjska c. 244,
Ljubljana,

7. konzervirana zelenjava, sadje in ribe:
Impuls Domžale, d.o.o., Motnica 11/1,
1236 Trzin,

8. sveže in zamrznjene ribe: Brumec –
Ručigaj, d.o.o., Loka, Testenova 55, 1234
Mengeš,

9. jajca: Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo,

10. sadni sokovi in sirupi: Živila Kranj,
d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo,

11. moka, mlevski izdelki in testenine:
Mlinotest – Peks, d.o.o., Kidričeva 53,
4220 Škofja Loka,

12. čaji: Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, 4202 Naklo,

13. zamrznjeni program: Pekarna Pečjak,
d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica,

14. ostalo prehrambeno blago: Merca-
tor Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, 4220
Škofja Loka,

15. sveže mleko in krompir: Gregor Bo-
hinc - Cerklje.

7. Pogodbena vrednost: po posamez-
nih skupinah artiklov.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: ni presegala 5% nad ali pod razpisa-
no 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: 19. 9. 2001.

Osnovna šola Davorina Jenka
Cerklje na Gorenjskem

Ob-55431
1. Naročnik: Inštitut za matematiko, fiziko

in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Jadranska 19,

1000 Ljubljana, tel. 01/47-68-572, faks
01/25-17-281.

3. Datum izbire: 14. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: susceptometer za meritve dc mag-



Stran 5758 / Št. 76 / 28. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

netizacije s SQUID detektorjem. Občut-
ljivost susceptometra naj bo vsaj
10-8 emu. Susceptimeter naj omogoča
meritve v temperaturnem intervalu od 2
K do 400 K in v magnetnem polju od 0
do 5 T, Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ustreznost zahtevanim krite-
rijem, cena, garancijski rok, servis, referen-
ce, plačilni pogoji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Quantum Design, San
Diego, CA, USA, ki ga v Evropi zastopa
L.O.T. - Oriel GmbH & Co KG, Im Tiefen
See 58, 64293 Darmstadt, ZR Nemčija.

7. Pogodbena vrednost: 57,521.073
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 57,521.073 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: 19. 9. 2001.
Inštitut za matematiko,

fiziko in mehaniko

Št. 235,09 Ob-55630
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika (poštni naslov na-

ročnika, lahko tudi številka telefaksa, elek-
tronski naslov, telefonska številka in po-
dobno): Jamova 39, 1000 Ljubljana, tel.
01/47-73-331, faks 01/42-32-205, e-ma-
il: branka.raposa@ijs.si.

3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema “Simetrični multiprocesorski
računalniški sistem”, subvencionirana s
strani MŠZŠ, X.paket, zap. št. 235,09.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire; v primeru, da naročnik ni
izbral dobavitelja, se navede obrazložitev
in razlog za zaključek postopka brez do-
delitve naročila: priloga!

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Marand, d.o.o., Cesta
v Mestni log 55, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 49,883.619,81
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe (podatke od 4. do 8. točke nave-
sti za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo oddano po sklopih): 66,995.691
SIT (z DDV), 49,883.619,81 SIT (z DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objav-
ljen: /

13. Številka objave predhodnega razpi-
sa v Uradnem listu Republike Slovenije: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Institut “Jožef Stefan”

PRILOGA

Št. Merilo Ponudba M1 Ponudba M2 Ponudba A1 Ponudba A2 Ponudba X1
Število točk Število točk Število točk Število točk* Število točk

1. Ponudbena cena 15 90 30 0 45
2. Število obrokov odplačila 0 0 0 0
3. Pozitivni poslovni izid

2000 30 30 30 30
4. Usklajenost predračuna

z opisom opreme 30 30 30 30
5. Reference drugih

uporabnikov 10 10 30 30
6. a. skupno število

procesorjev 80 70 80 60
b. vsota frekvenc 64 56 72 100
c. vsota MFLOPS 64 56 72 100
d. skupni RAM 64 112 64 96
e. pasovna širina 16 16 8 26
f. kazalec gručavosti 100 100 100 33

7. Št.let delovanja 30 30 30 30
8. Št.lokacij v Sloveniji 30 30 10 10
9. Število primerno

usposobljenih kadrov 30 30 30 30
Skupaj število točk: 563 660 586 620

* ponudbena cena je presegla orientacijsko vrednost naročila za 22%,
zato je bila v skladu s 25. točko 4. poglavja navodil ponudnikom ponudba A2 izločena.

Ob-55494
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik

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

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

3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj

dobave: hidravlično ščitno podporje - 30
kosov.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila je bil izveden po postopku s poga-
janji brez predhodne objave po določbah
20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
645,078.656,70 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 19. 9. 2001.
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.

Ob-55497
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, telefon: 03/56-26-144, faks:
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: stroj za izdelavo in transport betona
skupaj z opremo. Kraj dobave: Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok doba-
ve, plačilni pogoji, življenska doba stroja in
cevovodov, zagotavljanje rednega servisira-
nja in oskrba z rezervnimi deli. Dobavitelj je
bil izbran predvsem na osnovi nižje ponuje-
ne cene.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gorenje GTI, d.o.o.,
Partizanska 12, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 61,453.316,50
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 89,348.191,03 SIT brez DDV;
61,453.316,50 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o.

Št. 17/2 Ob-55509
1. Naročnik: Insitut “Jožef Stefan”.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, Ljublja-

na, faks 01/423-22-205, tel. 01/477-33-20.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: “oddajno sprejemna enota NQR
Spektrometer - 2. del: superprevodni
magnet 200 MHz” - subvencionirane s
strani MZT v okviru paketa X pod zapo-
redno številko 235,17/2.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: dodatna nabava pri prvot-
nem dobavitelju in združljivost z obstoječo
merilno opremo - v skladu z 84. členom
ZJN-1.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Oxford Instruments,
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Superconductivity Old Station Way, Ox-
ford.

7. Pogodbena vrednost: 11,498.202,33
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

Št. 60-3651/01 Ob-55572
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbeškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 24. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: specialno smetarsko vozilo za pobi-
ranje odpadkov, Novo mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Gimpex d.o.o., Ločna
10a, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 32,730.487
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 11,902.120 SIT.

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

nudbe: 36,607.103,69 SIT, 32,730.487
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: 19. 9. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 084-1/2001 Ob-55581
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava potršnega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Mercator SVS d.d., Ro-
gozniška c. 8, 2250 Ptuj.

7. Pogodbena vrednost: 800.000 SIT
(okvirna letna vrednost).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.

Občina Ormož

Št. 084-1/2001 Ob-55582
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 20. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pisarniškega materiala.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Posrednik d.o.o., Oslu-
ševci 6, 2273 Podgorci.

7. Pogodbena vrednost: 1,500.000 SIT
(okvirna letna vrednost).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 20. 9. 2001.
Občina Ormož

Ob-55589
1. Naročnik: Osnovna šola Borcev za

severno mejo.
2. Naslov naročnika: Borcev za severno

mejo 16, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 10. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: sukcesivna dobava prehrambenega
blaga in živil po skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki (okvirna vre-
dnost 4,500.000 SIT),

2. meso, mesni izdelki in ribe (okvirna
vrednost 18,000.000 SIT),

3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki
(okvirna vrednost 6,500.000 SIT),

4. razni prehrambeni izdelki (okvirna vre-
dnost 4,000.000 SIT),

5. žito, mlevski izdelki in testenine (okvir-
na vrednost 2,000.000 SIT),

6. sveže sadje in zelenjava (okvirna vre-
dnost 5,000.000 SIT),

7. zamrznjena in konzervirana prehrana
(okvirna vrednost 2,000.000 SIT).

Kraj dobave: Osnovna šola Borcev za
severno mejo, Borcev za severno mejo 16,
Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja končna cena defi-
nirana na podlagi ocen vseh prispelih ve-
ljavnih ponudb - najnižja cena za posamez-
ni blagovni artikel predstavlja najvišjo
oceno. Izbrani ponudniki iz posameznih
skupin so dosegli najvišjo oceno, ker po-
nujajo najnižjo ceno za posamezne blagov-
ne artikle.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Ce-
leia d.o.o., Arja vas, Ljubljanske mlekarne
d.d., Maribor, Ledo d.o.o., Ljubljana;

2. meso, mesni izdelki in ribe: Mesar-
stvo Igor Bračič, s.p., Maribor, Perutnina
d.d., Ptuj, Mir d.d., Gornja Radgona, Mesa-
rija in predelava mesa Stevan Babič s.p.,
Maribor;

3. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki:
PPS Ptujske pekarne in slaščičarne d.d.,
Ptuj, Donats d.o.o., Hoče;

4. razni prehrambeni izdelki: Mercator
SVS d.o.o., Ptuj, Petlja d.o.o., Ptuj, Osem
d.o.o., Grosuplje;

5. žito, mlevski izdelki in testenine: Pet-
lja d.o.o., Ptuj, Mercator SVS d.d., Ptuj;

6. sveže sadje in zelenjava: Mercator
SVS d.d., Ptuj, Vinag d.d., Maribor;

7. zamrznjena in konzervirana prehrana:
Mercator SVS d.d., Ptuj, Brumec-Ručigaj
d.o.o., Mengeš.

7. Pogodbena vrednost: po skupinah:
1. 3,207.407,70 SIT, 3,980.957,40

SIT, 774.000 SIT;
2. 18,195.390 SIT, 7,631.870 SIT,

11,229.192 SIT, 16,917.900 SIT;
3. 4,379.664 SIT, 4,898.588,40 SIT;
4. 4,479.766,50 SIT, 4,434.795 SIT,

758.160 SIT;
5. 1,391.389 SIT, 1,483.595,24 SIT;
6. 3,868.240 SIT, 354.240 SIT;
7. 3,146.582,66 SIT, 1,354.341,60

SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 28.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. skupina: 4,120.000 SIT, 774.000

SIT;
2. skupina: 18,195.930 SIT, 374.610

SIT;
3. skupina: 4,981.420 SIT, 174.600

SIT;
4. skupina: 5,090.836,50 SIT,

526.478,40 SIT;
5. skupina: 1,972.380 SIT, 211.202,40

SIT;
6. skupina: 4,198.610 SIT, 191.160

SIT;
7. skupina: 3,412.874,20 SIT, 129.600

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: 19. 9. 2001.
Osnovna šola

Borcev za severno mejo

Ob-55594
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, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: telekomunikacijska oprema za RTP
110/20 kV Rače; objekt RTP 110/20
kV Rače.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
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la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 15,591.874
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 17,473.681 SIT, 15,591.874 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55596
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: telekomunikacijska oprema za RTP
110/20 kV Rače, objekt RTP 110/20
kV Rače.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: Abyss
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,635.289
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 23,950.645 SIT, 23,635.289 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Ob-55598
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  energi-
je d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: oprema za vodenje in zaščito za

RTP 110/20 kV Rače; objekt RTP
110/20 kV Rače.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TSN d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 65,855.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 75,000.000 SIT, 65,855.000 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55599
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, 2000 Ma-
ribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: oprema za vodenje in zaščito za
RTP 110/20 kV Rače; objekt RTP
110/20 kV Rače.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: C&G d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 44,514.064
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 44,862.000 SIT, 44,514.064 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55601
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, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 5. 2001.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-
ve: oprema 110/20 kV in obračunske
meritve za RTP 110/20 kV Ljutomer; ob-
jekt RTP 110/20 kV Ljutomer.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila  za  izbor  najugodnejšega  ponu-
dnika, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop C: Elektrona-
bava d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,228.728
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 9,228.756,35 SIT, 8,228.728 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55604
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, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema 110/20 kV in obračunske
meritve za RTP 110/20 kV Ljutomer; ob-
jekt RTP 110/20 kV Ljutomer.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop B: C&G
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 21,900.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 26,622.100 SIT, 21,900.000 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55605
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno po-

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

javno podjetje za distribucijo električne
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energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 11. 5. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: oprema 110/20 kV in obračunske
meritve za RTP 110/20 kV Ljutomer; ob-
jekt RTP 110/20 kV Ljutomer.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za sklop A: C&G
d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 14,200.560
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 20,231.800 SIT, 14,200.560 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55606
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, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: betonski drogovi in konzole; 1493
kosov; na skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 97,742.920
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 102,178.086,50 SIT, 97,742.920 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55607
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, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: betonski drogovi in konzole; 120 ko-
sov; na skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: Tehmar
d.o.o., Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 15,424.893
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 15,561.900 SIT, 15,424.893 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55608
1. Naročnik: Elektro Maribor, javno

podjetje  za  distribucijo  električne  energi-
je d.d.

2. Naslov naročnika: Elektro Maribor,
javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: betonski drogovi in konzole; 3540
kosov; na skladišče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: upoštevana so bila vsa
merila za izbor najugodnejšega ponudni-
ka, ki so bila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 41,049.300
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 41,049.300 SIT, 35,568.300 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55610
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, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 13 kosov; na skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop A: Tehmar d.o.o.,
Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 5,519.325 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 6,302.200 SIT, 5,519.325 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55611
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, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 56 kosov; na skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop B: C&G d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 32,870.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 32,870.000 SIT, 31,996.650 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
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Ob-55612
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, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 14 kosov; na skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop C: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 20,140.800
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 20,140.800 SIT, 20,091.120 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55613
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, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 10 kosov; na skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop D: Elektronaba-
va d.o.o., Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,262.400
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 8,943.060 SIT, 8,262.400 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55617
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, 2000 Mari-
bor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 10 kosov; na skladi-
šče naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop E: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 9,300.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

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

be: 9,300.000 SIT, 9,059.400 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55619
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, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 4 kosi; na skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop F: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,546.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 8,546.600 SIT, 8,484.000 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Ob-55620
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, 2000
Maribor, faks 02/25-22-241, tel.
02/22-00-000.

3. Datum izbire: 18. 6. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: transformatorji; 8 kosov; na skladišče
naročnika.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: upoštevana so bila vsa meri-
la za izbor najugodnejšega ponudnika, ki so
bila navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: sklop G: Eltima d.o.o.,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 8,184.600
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 9,355.080 SIT, 8,184.600 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: /
Elektro Maribor

Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d.

Št. 01/2001 Ob-55621
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod An-

tona Medveda, Kamnik.
2. Naslov naročnika: Novi trg 26b,

1241 Kamnik, tel. 01/830-33-30, faks
01/839-13-27.

3. Datum izbire: 23. 7. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava živil, in sicer:
– sklop 1 – meso in mesni izdelki,
– sklop 2 – mleko in mlečni izdelki,
– podsklop 2.A – mleko in mlečni izdelki,
– podsklop 2.B – mlečni izdelki,
– sklop 3 – ribe in ribji izdelki,
– sklop 4 – jajca,
– sklop 5 – kruh in pekovsko pecivo,
– sklop 6 – slaščičarski izdelki in keksi,
– sklop 7 – žita, mlevski izdelki, testeni-

ne in zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 11 – sadni sokovi.
Kraj dobave so lokacije:
– Vrtec Rožle, kuhinja, Novi trg 26b,

Kamnik,
– Vrtec Tinkara, kuhinja, Klavčičeva 1,

Kamnik,
– Vrtec Pestrna, kuhinja, Groharjeva 1,

Kamnik,
– Vrtec Palček, kuhinja, Šmartno 13b,

Šmartno v Tuhinjski dolini.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: na javni razpis je prispelo
17 pravočasnih in pravilno opremljenih po-
nudb, od katerih sta bili ponudbi dveh po-
nudnikov izločeni, ker ponudnika v ponud-
bah nista predložila vseh zahtevanih doku-
mentov.
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Naročnik je za posamezne sklope izbral
ekonomsko najugodnejše ponudbe, kot je
navedeno v 6. točki te objave, in sicer po-
nudbe, ki so ustrezale merilu, ki je sestav-
ljeno iz podmeril: cena, strokovna priporo-
čila, finančno stanje ponudnika in celovitost
ponudbe.

Glede na to, da naročnik za sklope 8
(sveža zelenjava in suhe stročnice), 9 (za-
mrznjena in konzervirana zelenjava in sa-
dje), 10 (sveže in suho sadje) in 12 (ostalo
prehrambeno blago) ni prejel ponudb od
vsaj dveh različnih, kapitalsko in upravljal-
sko nepovezanih ponudnikov, javni razpis
za te sklope v skladu s 76. členom ZJN-1
ni uspel, zato se je postopek v skladu s
tretjim odstavkom 76. člena in 1. točko pr-
vega odstavka 20. člena ZJN-1 nadaljeval
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za sklop 1 – Arvaj Anton s.p., Britof
25, 4000 Kranj,

– za podsklop 2.A – Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,

– za podsklop 2.B – Mlekarna Celeia
d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče;
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana in Pomurske mlekarne d.d.,
Industrijska ulica 10, 9000 Murska Sobota,

– za sklop 3 – Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Testenova ulica 55, 1234 Mengeš,

– za sklop 4 – Vele d.d., Ljubljanska
cesta 64, 1230 Domžale,

– za sklop 5 – Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,

– za sklop 6 – Žito d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,

– za sklop 7 – Pekarna Pečjak d.o.o.,
Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica,

– za sklop 11 – Fructal d.d., Tovarniška
cesta 7, 5270 Ajdovščina.

7. Pogodbena vrednost: pogodbene
vrednosti z vključenim DDV so za
posamezne sklope naslednje:

– za sklop 1 – 3,666.013,56 SIT,
– za podsklop 2.A – 3,243.612,60 SIT,
– za podsklop 2.B – 1,954.316,16 SIT;

2,026.134 SIT in 2,141.298 SIT,
– za sklop 3 – 85.964,49 SIT,
– za sklop 4 – 183.463,06 SIT,
– za sklop 5 – 6,032.409,44 SIT,
– za sklop 6 – 4,554.529,56 SIT,
– za sklop 7 – 678.743,28 SIT,
– za sklop 11 – 5,168.566,80 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: vrednosti najvišje in najnižje ponud-
be so za posamezne sklope naslednje (z
vključenim DDV):

– za sklop 1: 3,777.807,06 SIT,
3,666.013,56 SIT,

– za podsklop 2.A: 3,409.580,46 SIT,
3,243.612,60 SIT,

– za podsklop 2.B: 2,141.298 SIT,
1,954.316,16 SIT,

– za sklop 3: 114.974,26 SIT,
85.964,49 SIT,

– za sklop 4: 183.463,06 SIT, 175.014
SIT,

– za sklop 5: 8,472.924 SIT,
6,032.409,44 SIT,

– za sklop 6: 8,556.840 SIT,
4,554.529,56 SIT,

– za sklop 7: 998.323,10 SIT,
678.743,28 SIT,

– za sklop 11: 5,474.550 SIT,
5,168.566,80 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 52 z dne 22. 6. 2001,
Ob-50904.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001.

Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda Kamnik

Ob-55638
1. Naročnik: Komunala Koper,

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,

6000 Koper.
3. Datum izbire: datum pogodbe 6. 9.

2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: 1 rabljen kompaktor hanomag tip
CL 310, fco Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročnik je izvedel posto-
pek s pogajanji brez predhodne objave v
skladu z mnenjem Urada za javna naročila,
št. 87/2001.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Exprum d.o.o., Mala
ulica 8, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: pogodbena
cena brez DDV znaša 28,958.760 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 24. 9. 2001.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Št. 05/2001 Ob-55635
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 1. 8. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: okoli 10 mio litrov neosvinčenega
motornega bencina 95. okt. v skladišča
naročnika v Republiki Sloveniji.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponujena cena.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol, slovenska naf-
tna družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
50, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 647,910.000
SIT (z DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: 674,140.000 SIT, 647,910.000
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-45060.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 32/2779/2001 Ob-55614
1. Naročnik: Elektro - Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: datum odločitve 14. 9.

2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava visoko preciznega kompara-
torja.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javnem razpisu naročnik
ni dobil vsaj dveh pravilnih ponudb, zato
razpis ni uspel.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: /
Elektro - Slovenija, d.o.o.

Dejavnost upravljanja prenosnega
omrežja

Št. 371-01-9 Ob-55725
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: nadgradnja programske opreme za
vodenje vpisnikov za potrebe Senata in
Sodnikov za prekrške RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Insys, Stanislav Kac,
s.p., Šmartno 4, 2380 Šmartno pri Slovenj
Gradcu; Ossa, Alojz Osrajnik, s.p., Mlinska
pot 8, 1231 Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 5,584.455,80
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
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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

Ob-55433
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264

Grad, tel. 02/550 91 20, faks
02/553-15-25, e-mail: obcina.grad@-
siol.net.

3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter

kraj izvedbe: modernizacija lokalne ce-
ste LC 197130 Poznanovci - Radovci.

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: Cestno podjetje Murska
Sobota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 52,126.095
SIT.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 371-01-10 Ob-55722
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za pravosodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 12. 9. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: nakup programske opreme
“EKTW32” za potrebe Senata in Sodni-
kov za prekrške RS.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek s pogajanji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Insys, Stanislav Kac,
s.p., Šmartno 4, 2380 Šmartno pri Slovenj
Gradcu; Ossa, Alojz Osrajnik, s.p., Mlinska
pot 8, 1231Ljubljana-Črnuče.

7. Pogodbena vrednost: 3,191.000
SIT .

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
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: 20. 9. 2001.
Ministrstvo za pravosodje

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

ponudbe: 101,395.267,34 SIT in
91,969.411,59 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 9. 2001.

Občina Grad

Ob-55434
1. Naročnik: Občina Grad.
2. Naslov naročnika: Grad 172, 9264

Grad, tel. 02/550-91-20, faks
02/553-15-25, e-mail: obcina.grad@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 17. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: I. faza kanalizacije v na-
selju Motovilci.

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: SGP Pomgrad d.d., Ba-
kovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
48,872.758,47 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 65,731.556,46 SIT in 50,586.485,63
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 9. 2001.

Občina Grad

Št. 293/2-01 Ob-55436
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230

Postojna, tel. 05/726-45-51, faks
05/726-22-11, e-mail:kovodpostojna@si-
ol.net.

3. Datum izbire: 22. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

in kraj izvedbe: dobava in montaža opre-
me prezračevalnega bazena s sanacijo
betonov CČN Postojna.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok izvedbe, rok pla-
čila, reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Krasinvest d.o.o., Gradi-
šče 12, 6210 Sežana.

7. Pogodbena vrednost: 32,305.533,20
SIT

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem:/

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

be: 49,884.431,35 SIT, 32,305.533,20
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: 18. 9. 2001.

Javno podjetje
Kovod Postojna

Ob-55485
1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Naslov naročnika: Trška cesta 5,

3254 Podčetrtek, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98.

3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija dela lo-
kalnih cest na območju Roginske gorce
in sicer del lokalne ceste LC 406310
Zibiška vas-Roginska gorca od km 0 +
0.00 do 0 + 809.37 in del lokalne ceste
LC 317040 Sodna vas-Cmereška gor-
ca-Sv. Urban-Roginska gorca od km 0 +
0.00 do 1 + 250.35.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, referen-
ce, garancija, rok dokončanja del. Najugo-
dnejša je bila ponudba, ki je po navedenih
merilih prejela najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IPI, d. d., Rogaška Slati-
na, Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slati-
na.

7. Pogodbena vrednost:
21,610.574,69 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: 33,945.942,05 SIT, 21,610.574,69
SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

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

Občina Podčetrtek

Ob-55498
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje Hrastnik

d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Rudnik Trbovlje

Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.

3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija lokalne
ceste plato Frančiška - Lakonca - Sedlo
Retje, kraj izvedbe je Trbovlje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena, rok izved-
be, rok plačila, fiksnost cen in garancijska
doba. Izvajalec je bil izbran na osnovi najni-
žje ponujene cene.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: IBT PIN d.o.o., Gimnazij-
ska cesta 16, 1420 Trbovlje.

7. Pogodbena vrednost: 57,124.087
SIT brez DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 23,022.000 SIT.

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

nudbe: 96,004.758 SIT brez DDV,
57,124.087 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.
Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. Trbovlje

Št. 74/2001-3 Ob-55499
1. Naročnik: Občina Miren-Kostanje-

vica.
2. Naslov naročnika: Občina Miren-Ko-

stanjevica, Miren 129, 5291 Miren, faks
05/330-46-82, tel. 05/330-46-70.

3. Datum izbire: 29. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija vozišča LC
260040 od križišča z LC 260030 do
Stjenkove koče na Trstelju v dolžini
1200 m.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: pri ocenjevanju ponudb so
bila upoštevana naslednja merila: cena
90%, reference (gradbena dela podobna
razpisanemu javnemu naročilu) 5%, plačilni
rok 5%. Izbrana je bila ponudba, ki je po
navedenih merilih prejela največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Go-
rica d.d., Prvomajska ul. 52, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 23,191.558,09
SIT

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: (podatke od 4. do 10. točke se
navede za vsako pogodbo posebej, če je
bilo naročilo oddano po sklopih!):
23,872.630,46 SIT, 23,191.558,09 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: 18. 9. 2001.

Občina Miren-Kostanjevica

Ob-55503
1. Naročnik: Občina Radovljica.
2. Naslov naročnika: 4240 Radovljica,

Gorenjska cesta 19, tel. 04/537-23-00.
3. Datum izbire: 30. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija bazena v
Kropi.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena do 60 točk, garancij-
ska doba do 30 točk, nudena boljša kvalite-
ta bazenske tehnike do 10 točk. Izbrani
ponudnik je po izračunu prejel najvišje šte-
vilo točk tj. 90 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podje-
tje Tehnik d.d. Škofja Loka.

7. Pogodbena vrednost: 65,436.248
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 35,600.219 SIT.

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

be: 70,210.000 SIT, 65,436.248 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: 19. 9. 2001.
Občina Radovljica

Št. II-9/122 Ob-55536
1. Naročnik: Komunala Koper

d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ulica 15. maja 4.

6000 Koper, faks 05/66-33-706; tel.
05/66-33-700.

3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba fekalnega kana-
la F1 v Bertokih od propusta pod obalno
cesto do J17.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudb
je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Navedba meril: ponudbena cena, najugo-
dnejši garancijski rok, plačilni pogoji, rok
izvršitve.

Izbran je ponudnik ki je zbral največje
število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grafist d.o.o., Ankaran-
ska 7, Koper.

7. Pogodbena vrednost: 20,168.067
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,991.800 SIT.

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

be: 30,499.760 SIT, 20,168.067 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 63-64 z dne 23. 8. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

J.P. Komunala Koper, d.o.o.-s-r.l.

Št. 462-02/74-01/0520-010 Ob-55556
1. Naročnik: Ministrstvo za finance, Ca-

rinska uprava Republike Slovenije, Gene-
ralni carinski urad.

2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, faks: 01/478-39-00 in
01/478-39-05, tel. 01/478-38-00.

3. Datum izbire: 10. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: tekoče in investicijsko
vzdrževanje na objektih carinske
službe.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za izbor najugodnej-
še ponudbe so:

1. cena,
2. reference.
Merilo pod 1. točko (cena) predstavlja

80 % vrednosti. Merilo pod 2. točko (refe-
rence) predstavlja 20 % vrednosti.

1. Cena se bo preračunala v točke po
naslednji formuli:

Cena v točkah = (minimalna cena ×
100)/ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
2. Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco za te-

koče vzdrževanje v vrednosti do
10,000.000 SIT 2 točki,

– za vsako predloženo referenco za
tekoče vzdrževanje v vrednosti od
10,000.001 SIT do 20,000.000 SIT 4
točke,

– za vsako predloženo referenco za te-
koče vzdrževanje v vrednosti od
20,000.001 SIT do 40,000.000 SIT 8
točk,

– za vsako predloženo referenco za te-
koče vzdrževanje v vrednosti nad
40,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik za predložene reference za
tekoče vzdrževanje lahko prejme največ
100 točk.

Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco za in-

vesticijsko vzdrževanje v vrednosti do
20,000.000 SIT 2 točki,

– za vsako predloženo referenco za in-
vesticijsko vzdrževanje v vrednosti od
20,000.001 SIT do 40,000.000 SIT 4 toč-
ke,

– za vsako predloženo referenco za in-
vesticijsko vzdrževanje v vrednosti od
40,000.001 SIT do 80,000.000 SIT 8
točk,

– za vsako predloženo referenco za in-
vesticijsko vzdrževanje v vrednosti nad
80,000.000 SIT 16 točk.

Ponudnik za predložene reference za in-
vesticijsko vzdrževanje lahko 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.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: za tekoče vzdrževanje na
objektih carinske službe so bili izbrani na-
slednji ponudniki:

– Anchi inženiring, Sp. Brežnica 2, Po-
ljčane, za tekoče vzdrževanje za Carinski
urad Murska Sobota in za investicijsko vzdr-
ževanje za Carinski urad Celje, Dravograd
in Maribor;

– Adaptacije – vzdrževanje, Ribičičeva
21, Ljubljana, za tekoče vzdrževanje za Ca-
rinski urad Jesenice, Ljubljana, Nova Gori-
ca, Sežana in za mejo z Republiko Hrvaško
ter za investicijsko vzdrževanje za Carinski
urad Jesenice, Ljubljana in Sežana;

– Sortima d.o.o., Koroška c. 118, Mari-
bor, za tekoče vzdrževanje za Carinski urad
Celje in Dravograd ter za investicijsko vzdr-
ževanje za Carinski urad Murska Sobota;

– Ingrad VNG, d.d., Lava 7, Celje, za
tekoče vzdrževanje za Carinski urad Koper.

7. Pogodbena vrednost:
– Anchi inženiring, Sp. Brežnica 2, Po-

ljčane - 39,223.732,97 SIT,
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– Adaptacije – vzdrževanje, Ribičičeva
21, Ljubljana - 53,957.727,12 SIT,

– Sortima d.o.o., Koroška c. 118, Mari-
bor - 7,814.016 SIT,

– Ingrad VNG, d.d., Lava 7, Celje -
3,033.167,20 SIT;

oziroma
1. za tekoče vzdrževanje:
– za Carinski urad Celje 728.494,20 SIT

- Sortima d.o.o., Maribor,
– za Carinski urad Dravograd

1,726.273,50 SIT - Sortima d.o.o., Mari-
bor,

– za Carinski urad Jesenice
5,032.905,08 SIT - Adaptacije in vzdrževa-
nje d.o.o., Ljubljana,

– za Carinski urad Koper 3,033.167,20
SIT - Ingrad VNG d.d., Celje,

– za Carinski urad Ljubljana 5,000.261
SIT - Adaptacije in vzdrževanje d.o.o., Ljub-
ljana,

– za Carinski urad Maribor
3,190.157,95 SIT - Sortima d.o.o., Mari-
bor,

– za Carinski urad Murska Sobota
1,388.593,15 SIT - Anchi inženiring d.o.o.,
Poljčane,

– za Carinski urad Nova Gorica
1,625.159,44 SIT - Adaptacije in vzdrževa-
nje d.o.o., Ljubljana,

– za Carinski urad Sežana
5,656.415,57 SIT - Adaptacije in vzdrževa-
nje d.o.o., Ljubljana,

– za južno mejo z Republiko Hrvaško
1,861.160 SIT - Adaptacije in vzdrževanje
d.o.o., Ljubljana;

2. za investicijsko vzdrževanje:
– za Carinski urad Celje 18,419.432,97

SIT - Anchi inženiring d.o.o., Poljčane,
– za Carinski urad Dravograd

6,923.555,78 SIT - Anchi inženiring d.o.o.,
Poljčane,

– za Carinski urad Jesenice
2,760.992,54 SIT - Adaptacije in vzdrževa-
nje d.o.o., Ljubljana,

– za Carinski urad Ljubljana
10,571.857,37 SIT - Adaptacije in vzdrže-
vanje d.o.o., Ljubljana,

– za Carinski urad Maribor
12,492.151,07 SIT - Anchi inženiring
d.o.o., Poljčane,

– za Carinski urad Murska Sobota
2,169.090,35 SIT - Sortima d.o.o., Mari-
bor,

– za Carinski urad Sežana
21,424.534,04 - Adaptacije in vzdrževanje
d.o.o., Ljubljana.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1. za tekoče vzdrževanje:
– za Carinski urad Celje: 1,569.610 SIT

in 728.494,20 SIT,
– za Carinski urad Dravograd:

2,340.016 SIT in 1,726.273,50 SIT,
– za Carinski urad Jesenice:

13,946.454,90 SIT in 5,032.905,08 SIT,
– za Carinski urad Koper: 4,176.662

SIT in 3,033.167,20 SIT,
– za Carinski urad Ljubljana: 8,951.656

SIT in 5,000.261 SIT,
– za Carinski urad Maribor:

6,381.096,54 SIT in 3,190.157,95 SIT,

– za Carinski urad Murska Sobota:
2,723.921,90 SIT in 1,388.593,15 SIT,

– za Carinski urad Nova Gorica:
2,422.135,52 SIT in 1,625.159,44 SIT,

– za Carinski urad Sežana:
6,932.251,52 SIT in 5,656.415,57 SIT,

– za južno mejo z Republiko Hrvaško:
2,023.000 SIT in 1,861.160 SIT;

2. za investicijsko vzdrževanje:
– za Carinski urad Celje:

26,199.654,80 SIT in 18,419.432,97 SIT,
– za Carinski urad Dravograd:

10,506.278,91 SIT in 6,923.555,78 SIT,
– za Carinski urad Jesenice:

4,465.391,70 SIT in 2,760.992,54 SIT,
– za Carinski urad Koper:

15,203.016,59 SIT in 10,571.857,37 SIT,
– za Carinski urad Ljubljana:

16,718.118,65 SIT in 12,492.151,07 SIT,
– za Carinski urad Murska Sobota:

2,515.007,40 SIT in 2,169.090,35 SIT,
– za Carinski urad Sežana:

26,487.921,32 SIT in 21,424.534,04 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: 21. 9. 2001.
Ministrstvo za finance,

Carinska uprava RS

Št. 60-3649/01 Ob-55573
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 21. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadaljevanje gradnje vo-
dovoda Tomažja vas - Ruhna vas.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Grans s.p., Ratež 38a,
8321 Brusnice.

7. Pogodbena vrednost: 20,378.870
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 30,469.948,81 SIT, 20,378.870 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45851.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 60-3652/01 Ob-55574
1. Naročnik: Komunala Novo mesto

d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podbevškova 12,

8000 Novo mesto, tel. 07/39-32-450, te-
lefaks 07/39-32-505.

3. Datum izbire: 21. 8. 2001.

4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: gradnja vodovoda Mi-
hovo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Vias d.o.o., Ljubljanska
c. 51, 8000 Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost: 31,855.410
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 35,437.292,90 SIT, 31,855.410
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 22-23 z dne 30. 3. 2001,
Ob-45851.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2001.

Komunala Novo mesto d.o.o.

Ob-55583
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, tel. 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija javne po-
ti Jastrebci–Kog, št. 803-531 in
803-533.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 90%, reference 5%,
finančna usposobljenost 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Or-
mož d.d.

7. Pogodbena vrednost: 20,883.740
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 25,740.199,80 SIT, 20,883.740
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 17. 9. 2001.

Občina Ormož

Št. 45/2820/2001 Ob-55600
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, faks 01/474-24-42, tel.
01/474-30-00.

3. Datum izbire: 6. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija streh obrat-
ne stavbe in relejnih hišic v RTP
400/220/110 kV Beričevo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: /

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Energoplan d.d.
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 542-1/00 Ob-55432
1. Naročniki: Ministrstvo za okolje in

prostor-Agencija RS za okolje, Ministrstvo
za gospodarstvo RS, Ministrstvo za zdravje
- Urad RS za kemikalije, Občina Mežica,
Občina Črna na Koroškem. Pooblaščeni
naročnik je Ministrstvo za zdravje - Urad
RS za kemikalije.

2. Naslovi naročnikov: Ministrstvo za
okolje in prostor-Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, Ljubljana, Ministrstvo za
gospodarstvo RS, Kotnikova 5, Ljubljana,
Ministrstvo za zdravje RS - Urad RS za
kemikalije, Breg 14, Ljubljana, Občina
Mežica, Trg svobode 1, Mežica, Občina
Črna na Koroškem, Center 101, Črna na
Koroškem. Pooblaščeni naročnik je Mi-
nistrstvo za zdravje - Urad RS za kemi-
kalije, Breg 14, 1000 Ljubljana, faks
01/478-62-66.

3. Datum izbire: 18. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: številka ka-

tegorije 8 v Prilogi 1A Zakona o javnih na-
ročilih: storitve za raziskave in razvoj,
razen naročil za storitve na področju
raziskav in razvoje, od katerih za lastno
uporabo pri vodenju svojih zadev nima
izključnih koristi le naročnik, pod po-
gojem da naročnik ponujeno storitev v
celoti plača. Storitev obsega izdelavo
celotne študije z naslovom: “Primerjal-
na študija onesnaženosti okolja v Zgor-
nji Mežiški dolini med stanji v letih
1989 in 2001”.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena ponudbe (maks. 40
točk), reference ponudnika in projektne
skupine ponudnika za področje razpisanih
del in za obdobje zadnjih 3 let (maks. 30
točk), kadrovska zasedba projektne skupi-
ne ponudnika (maks. 15 točk), razpolaga-
nje z ustreznimi podatki (maks. 8 točk),
kakovost ponudbe (razpolaganje s certifi-
katom ISO 9001; maks. 5 točk), tehnična
opremljenost podjetja (maks. 2 točki).

Skupno je torej ponudnik 1. ponudbe
zbral 80 točk, ponudnik 2. ponudbe pa 78
točk.

Zaradi navedenega so naročniki izbrali
kot najugodnejšo 1. ponudbo.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ERICo Velenje, Inšti-

7. Pogodbena vrednost: 9,521.875,24
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 12,346.673,13 SIT; 9,521.875,24
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: 21. 9. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije

Št. 640-01-19/2001 Ob-55628
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 3,

8340 Črnomelj.
3. Datum izbire: 7. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadomestna gradnja Vrt-
ca Otona Župančiča Črnomelj - enota
Loka, Kidričeva 18b, 8340 Črnomelj - 1.
faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Begrad d.d. Novo mes-
to, Kočevarjeva 2, Novo mesto.

7. Pogodbena vrednost:
134,048.180,50 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 146,118.456,17 SIT,
134,048.180,50 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: 21. 9. 2001.

Občina Črnomelj

Št. 344-106/2001 Ob-55665
1. Naročnik: Občina Ormož.
2. Naslov naročnika: Ptujska c. 6, 2270

Ormož, 02/74-15-327.
3. Datum izbire: 13. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: modernizacija lokalne
ceste Lahonci–Mekotnjak.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena 90%, reference 5%,
finančna usposobljenost 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Or-
mož d.d.

7. Pogodbena vrednost: 15,576.597
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

be: 20,088.384,29 SIT, 15,576.597 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: 24. 9. 2001.

Občina Ormož

tut za ekološke raziskave, Koroška 58,
3322 Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 23,871.400
SIT (vključen DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 9,309.846 (39%)
vključen DDV.

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

nudbe: 20,126.050,42 SIT (brez DDV),
20,060.000 SIT (brez DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave prve fa-
ze omejenega postopka v Uradnem listu
RS, če je bil objavljen: /

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

14. Datum, ko je predstavnik naročni-
kov odposlal zahtevo za objavo: 18. 9.
2001.

Ministrstvo za okolje in prostor-
Agencija RS za okolje, Ljubljana
Ministrstvo za gospodarstvo RS,

Ljubljana
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za

kemikalije, Ljubljana
Občina Mežica

Občina Črna na Koroškem

Št. 462-02/23-01/0431-001 Ob-55435
1. Naročnik: Carinska uprava Republi-

ke Slovenije, Generalni carinski urad.
2. Naslov naročnika: Šmartinska 55,

1523 Ljubljana.
3. Datum izbire: 14. 8. 2001 in 5. 9.

2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izvedba

preventivnih zdravstvenih pregledov;
zdravstvene in socialne storitve.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena za posamezno lokacijo oziroma
preventivne zdravstvene preglede delav-
cev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj;

– oddaljenost ponudnika od posamez-
ne lokacije.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno:

– za lokacijo Murska Sobota: Zdravstve-
ni dom Murska Sobota, Grajska 22, 9000
Murska Sobota;

– za lokacijo Maribor: Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica Talcev 9,
2000 Maribor;

– za lokacijo Ravne na Koroškem:
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 11 A, 2390 Ravne Na Koroškem;

– za lokacijo Celje: Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje;

– za lokacijo Ljubljana: ZVD Zavod za
varstvo pri delu, Bohoričeva 22 A, 1000
Ljubljana;

– za lokacijo Jesenice: Osnovno zdrav-
stvo Gorenjske, Gosposvetska 9, 4000
Kranj;

– za lokacijo Sežana: Specialistična or-
dinacija za medicino dela, prometa in špor-
ta, Darja Starc Prelc dr. med, Gradišče
12, 6210 Sežana;

– za lokacijo Nova Gorica: Specialistič-
na ordinacija za medicino dela, prometa in
športa, Darja Starc Prelc dr. med, Gradi-
šče 12, 6210 Sežana;
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– za lokacijo Koper: Zdravstveni dom
Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper;

– za preventivne zdravstvene preglede
delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih se-
vanj: ZVD Zavod za varstvo pri delu, Boho-
ričeva 22 A, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– za lokacijo Murska Sobota

5,198.233 SIT;
– za lokacijo Maribor 6,854.961 SIT;
– za lokacijo Ravne na Koroškem

2,463.336 SIT;
– za lokacijo Celje 2,260.381 SIT;
– za lokacijo Ljubljana 2,896.873 SIT;
– za lokacijo Jesenice 4,406.804 SIT;
– za lokacijo Sežana 4,209.976 SIT;
– za lokacijo Nova Gorica 6,141.224

SIT;
– za lokacijo Ilirska Bistrica 1,292.643

SIT;
– za lokacijo Koper 4,625.804 SIT;
– za preventivne zdravstvene preglede

delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih se-
vanj 2,776.945 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe:
– za lokacijo Murska Sobota:

6,766.055 SIT in 5,198.233 SIT;
– za lokacijo Maribor: 6,854.961 SIT

in 6,040.618 SIT;
– za lokacijo Ravne na Koroškem:

2,463.336 SIT in 2,397.783 SIT;
– za lokacijo Celje: 2,260.381 SIT in

2,245.999 SIT;
– za lokacijo Ljubljana: 2,935.038 SIT

in 2,896.873 SIT;
– za lokacijo Jesenice: 4,406.804 SIT

in 4,381.899 SIT;
– za lokacijo Sežana: 5,160.293 SIT in

4,209.976 SIT;
– za lokacijo Nova Gorica: 7,578.356

SIT in 6,141.224 SIT;
– za lokacijo Ilirska Bistrica: 1,292.643

SIT in 1,254.164 SIT;
– za lokacijo Koper: 5,118.577 SIT in

4,625.804 SIT;
– za preventivne zdravstvene preglede

delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih se-
vanj: 2,805.790 SIT in 2,776.945 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 40-41 z dne 25. 5. 2001 in
popravek Uradni list RS, št. 43-44 z dne
1. 6. 2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 9. 2001.

Carinska uprava Republike Slovenije
Generalni carinski urad

Ob-55495
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik

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

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

3. Datum izbire: 31. 7. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: program-

ska zasnova območja naselja Brnica s

strokovnimi podlagami in izdelava vseh
raziskav za študijo izvedljivosti tega
projekta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila je bil izveden po postopku s poga-
janji brez predhodne objave po določbah
20. člena ZJN-1.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Razvojni center Plani-
ranje d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 14,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost: 9,600.108
SIT (brez DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: strokovna komisija je sprejela odlo-
čitev,  da  se  postopek  oddaje  javnega
naročila  nadaljuje  po  postopku  s  poga-
janji  brez  predhodne  objave  (20.  člen
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: 19. 9. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Ob-55496
1. Naročnik: Rudnik Trbovlje - Hrastnik

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

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

3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: program-

ska zasnova območja naselja Brnica s
strokovnimi podlagami in izdelava vseh
raziskav za študijo izvedljivosti tega
projekta.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: postopek oddaje javnega
naročila ni uspel, ker naročnik ni pridobil
dveh samostojnih pravilnih ponudb.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: /

7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o

naročilu: strokovna komisija je sprejela
odločitev, da se postopek oddaje javnega
naročila  nadaljuje  po  postopku  s  poga-
janji  brez  predhodne  objave  (20.  člen
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: 19. 9. 2001.

Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.

Št. 34/2001 Ob-55502
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Kr-

ško d.o.o.

2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-020, faks
07/49-21-528.

3. Datum izbire: 5. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: pregled,

analiza in ocena razširitve kapacitete
bazena za iztrošeno gorivo, testiranje
sonde “S” reaktorske posode in oblik
profilov izgorelosti za obstoječe in bo-
doče gorilne elemente.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: po merilih iz razpisne do-
kumentacije je izbrani izvajalec prejel najvi-
šjo skupno oceno.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SIAP d.o.o., Pesnica
20/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

7. Pogodbena vrednost: 39,482.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: 57,000.000 SIT, 39,482.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ga ni bi-
lo.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: ga ni bilo.

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

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-55504
1. Naročnik: Gospodarska zbornica

Slovenije – Združenje za energetiko.
2. Naslov naročnika: Dimičeva 13,

1504 Ljubljana, tel. +3861/58-98-269.
3. Datum izbire: 4. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

ocene vrednosti nepremičnin ter stro-
jev in opreme podjetij elektrogospodar-
stva in premogovništva Slovenije.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire  (v  primeru,  da  na-
ročnik ni izbral izvajalca, se navede raz-
log za zaključek postopka brez dodelitve
naročila): cena, metodologija dela, rok
izvedbe in razdelitev naloge ter terminski
plan.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: P & S poslovne anali-
ze in svetovanje d.o.o., Slovenska cesta
56, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 128,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

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

nudbe: (podatke od 4. do 10. točke na-
vesti za vsako pogodbo posebej, če je
bilo naročilo oddano po sklopih):
121,344.300 SIT – 169,133.034 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /
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ZJN-18
Zahteva za objavo javnega

natečaja

Na podlagi 65. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
natečaja

Št. II-2001 Ob-55597
1. Naročnik: Lokalno podjetniški center

Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, SIC Slo-
venske Konjice.

2. Naslov naročnika: Škalska ul. 7,
3210 Slovenske Konjice; faks
03/575-52-23; tel. 03/757-18-14; e-ma-
il: jasmina.mihelak-zupancic@guest.ar-
nes.si.

3. Predmet natečaja: izdelava projek-
tne dokumentacije za: a) izgradnjo golf
igrišča (dvakrat po devet lukenj) Zlati
grič, b) rekonstrukcijo objekta “Jamna”
in c) rekonstrukcijo objekta “Zidanica”.
Možna je prijava na celoten predmet nate-
čaja ali na posamezno točko.

4. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva natečajno gradivo in
dodatne informacije: Jasmina Mihelak Zu-
pančič in Marjeta Bračko.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
natečajno gradivo in dobo dodatne infor-
macije: med osmo in dvanajsto uro v torek
in petek. (gradivo: mapna kopija in parcelne
številke).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:

a) 1.000 SIT,
b) 2.500 SIT,
c) 2.500 SIT na ŽR 50720-603-34030,

sklic 10204.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 20. 9. 2001.

Gospodarska zbornica Slovenije

Št. 47/2842/2001 Ob-55615
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,

1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42,
tel. 01/474-24-41.

3. Datum izbire: 3. 9. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: sanacija

streh na upravni in komandni stavbi v
RTP Okroglo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: skupna ponudbena cena
80%, s strani naročnikov potrjene referen-
ce ponudnika in/ali podizvajalca (dejanske-
ga izvajalca del) 10%, plačilni pogoji 5%,
rok izvedbe 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: ZIR d.o.o., Koprska
94, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
25,895.621,46 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 22,998.158,23.

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

ponudbe: 27,839.812,26 SIT;
25,895.621,46 SIT.

11. Morebitne druge informacije o
naročilu: naročnik ni oddal naročila po
odprtem postopku, ker ni pridobil 2 pra-
vilnih  ponudb,  zato  je  vse  ponudnike,  ki
so  sodelovali  v  odprtem  postopku  po-
vabil k sodelovanju v postopku s pogajanji
brez predhodne objave po 20. členu
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: 21. 9. 2001.

Elektro-Slovenija d.o.o.
Prenos električne energije

Ob-55643
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, zna-

nost in šport.
2. Naslov naročnika: Trg OF 13, 1000

Ljubljana.
3. Datum izbire: 31. 8. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: dograjeva-

nje in vzdrževanje aplikativne opreme
za podporo informacijskim podsiste-
mom na MŠZŠ.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave (ZJN-1, 20. člen, 1. odstavek, 2. toč-
ka). Izbrani izvajalec je v preteklih letih raz-
vil različne aplikacije za potrebe MŠZŠ in
je edini usposobljeni izvajalec za dograje-
vanje in vzdrževanje obstoječe aplikativne
programske opreme.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Logos d.o.o., Mirka
Vadnova 8, Kranj.

7. Pogodbena vrednost: 72,885.120
SIT (z obračunanim DDV v višini 19 %).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: /

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Št. 3/2001 Ob-55661
1. Naročnik: Občina Črna na Koroškem.
2. Naslov naročnika: 2393 Črna na

Koroškem, Center 101, tel./faks
879-48-10, 870-48-21.

3. Datum izbire: 29. 6. 2001.
4. Vrsta in obseg storitev: prevozi

osnovnošolskih otrok v Občini Črna na
Koroškem v šolskem letu 2001/2002
in 2002/2003.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena 40 točk,
tehnične prednosti 30 točk, kakovost
opravljanja storitev 20 točk, druge ugo-
dnosti 10 točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: 1. Koratur d. d., avto-
busni promet in turizem, Perzonali 48, Pre-
valje,  za  razpisane  relacije  pod  številko
1.,  2.,  3.,  4.,  8.,  10;  2.  Geršak  tours,
turistični  in  šolski  prevozi,  Aleksander
Geršak,  s.p.,  Pristava  27/b,  Črna  na
Koroškem,  za  razpisane  relacije  pod
številko  5.  in  6.

7. Pogodbena vrednost: 1. ponudnik:
5,665.768 SIT, 2. ponudnik: 4,444.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje oziroma najni-

žje ponudbe: 500 SIT/km; 230 SIT/km.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: Uradni
list RS, št. 44 z dne 1. 6. 2001, Ob–
49448.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 9. 2001

Občina Črna na Koroškem

5. (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: Lokalno podjetniški center Slo-
venske Konjice, Vitanje, Zreče, SIC Sloven-
ske Konjice, Škalska ul. 7, 3210 Sloven-
ske Konjice.

6. Kjer je to mogoče, navesti, ali je na-
tečaj rezerviran za določene poklice: /

7. Merila za ocenjevanje ponudb: a) 1.
licenca za projektiranje golf igrišč, referen-
ce pri izgradnji golf igrišč ter vadbišč; 2.
ekonomsko najugodnejša ponudba (datum
zaključka del, stroškovna učinkovitost, ka-
kovost, funkcionalne lastnosti, tehnične pre-
dnosti, poprodajna tehnična pomoč, vkom-
poniranost v naravno okolje); b) in c) eko-
nomsko najugodnejša ponudba (datum za-
ključka del, stroškovna učinkovitost,
kakovost, funkcionalne lastnosti, tehnične
prednosti, poprodajna tehnična pomoč,
vkomponiranost v naravno okolje, ohranja-
nje zgodovinske vrednosti).

8. Kjer je potrebno, imena članov žiri-
je, ki bo ocenjevala ponudbe: /

9. Napoved, ali je odločitev žirije obve-
zujoča za naročnika: da.

10. Kjer je mogoče, število in vrednost
nagrad: /

11. Kjer je mogoče, podrobnosti o pla-
čilih vsem udeležencem natečaja: /

12. Napoved, ali bodo zmagovalcu do-
deljene pogodbe, ki sledijo iz natečaja: /

13. Morebitne druge informacije o na-
tečaju: možen terenski ogled + konsultaci-
ja.

14. Datum objave predhodnega razpi-
sa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 9. 2001.

Lokalno podjetniški center
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče,

SIC Slovenske Konjice
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ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Ob-55535
1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade

RS, Gregorčičeva 27a, Ljubljana in IZS -
MSA, Dunajska 104, Ljubljana.

2. Naslov naročnika: IZS MSA, Dunaj-
ska 104, 1000 Ljubljana, tel. 01/
566-24-56, faks 01/565-74-05, e-mail:
izs.msa@siol.net.

3. Opis projekta: javni državni anonim-
ni enostopenjski natečaj z vabljenimi
udeleženci za idejno arhitekturno reši-
tev objektov in idejno rešitev krajinske
ureditve območja mednarodnega mej-
nega prehoda Obrežje.

4. Število udeležencev: 6.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci nateča-

ja:
1. nagrada je podeljena natečajnemu

elaboratu pod šifro 74562;
Enota d.o.o., avtorji arhitekturne zasno-

ve Aljoša Dekleva, univ. dipl. inž. arh., Dean
Lah, univ. dipl. inž. arh., Milan Tomac, univ.
dipl. inž. arh., Anže Zalaznik, univ. dipl. inž.
arh., Blaž Razpotnik, abs. arh., Jana Brani-
selj, abs.arh, avtor krajinske arhitekture Ma-
tej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh., statični
izračun Mojmir Sajinčič, univ. dipl. inž.
gradb.

2. nagrada ni bila podeljena
3., zvišana, enakovradna, nagrada je po-

deljena natečajnemu elaboratu pod šifro
75109;

avtorji arhitekturne zasnove Mojca Gu-
zič, univ. dipl. inž. arh. ter Polona Filipič,
univ. dipl. inž. arh., krajinske arhitekture
Barbara Goličnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
Lidija Breskvar, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
soavtor Domen Zupančič, univ. dipl. inž.
arh. ter sodelavci Gregor Trplan, univ. dipl.
inž. arh., Martina Tomšič, univ. dipl. inž.
arh., statični račun Tomaž Habič, univ. dipl.
inž. gradb., Split d.o.o., Nova Gorica, po-
pis Stanka Dobrovoljc, gr.teh., elektro in-
stalacije Bea d.o.o., strojne instalacije Pin-
ss d.o.o.

3., zvišana, enakovredna nagrada je po-
deljena natečajnemu elaboratu pod šifro
35791;

avtorji arhitekturne zasnove Jana Koc-
bek, univ. dipl. inž. arh., Miha Kajzelj, univ.
dipl. inž. arh., krajinske arhitekture Tina
Demšar, abs. kraj. arh., Gregor Vreš, univ.
dipl. inž. kraj. arh., grafičnega označevanja
Primož Pislak, univ. dipl. inž. arh. ter sode-
lavci Metod Vidic, abs. arh., statični izračun
Ivo Hafner, univ. dipl. inž. gradb., strojne
instalacije Marko Vrabec, univ. dipl. inž. str.,
elektro instalacije Anton Kokelj, univ. dipl.
inž. el.

Enakovreden odkup je podeljen natečaj-
nemu elaboratu pod šifro 36912;

Javni razpisi

Popravek
Ob-55729

V javnem razpisu za zbiranje predlogov
za financiranje in sofinanciranje kulturnih
projektov na področju nepremičnine kultur-
ne dediščine, ki jih bo v letih 2002–2003
financirala Republika Slovenija iz dela pro-
računa namenjenega za kulturo, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 74 z dne 21. 9.
2001, Ob-55308, št. 218/01 (stran 5675)
se v V. točki popravi datum pričetka razpi-
sa, tako da se drugi odstavek v V. točki:
Kraj, način in rok prijave, popravi in se pra-
vilno glasi: Razpis se prične 24. 9. 2001.

Ministrstvo za kulturo

Ob-55590
Javni sklad RS za razvoj malega gospo-

darstva objavlja, da se javni razpis za sub-
vencioniranje obrestne mere za investicij-
ske kredite za mlade podjetnike, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 94 z dne
13. 10. 2000, zapre.

Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva

Ob-55687
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nija in Komisijo Evropske skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) ter 117. in
118. členom Pravil in postopkov Evropske
unije za izvedbo javnih razpisov objavlja RS,
Ministrstvo za promet

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

projekt Obnova useka Križni vrh z
obnovo proge od km 563+346 do km

564+860 na progi Zidani Most–
Maribor,

2000/SI/16/P/PT/001
1. Ime, oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RS, Ministrstvo za promet, Langusova
4, 1535 Ljubljana, tel. 01/47-88-202, faks
01/47-88-147.

2. Predmet javnega naročila: izvedba
obnove useka Križni vrh z obnovo proge od

avtor arhitekturne zasnove Andrej Kala-
mar, univ. dipl. inž. arh., kraijnske arhitektu-
re Iztok Kavčič, univ. dipl. inž. arh., kon-
strukcije Anton Berce, univ. dipl. inž. gradb.

Enakovreden odkup je podeljen natečaj-
nemu elaboratu pod šifro 53751;

avtorji arhitekturne zasnove Tomaž Mac-
htig, univ. dipl. inž. arh., Urška Vrhunc, univ.
dipl. inž. arh., M. Arch. II., Aleš Grašič,
univ. dipl. inž. gradb., sodelavci Martina Ha-
uschen, Nejc Vidmar, štud. arh., Andreja
Zapušek, štud. kraj. arh.

Znižan odkup je podeljen natečajnemu
elaboratu pod šifro 15218;

avtorja arhitekturne zasnove Iztok Lema-
jič,univ. dipl. inž. arh., Vid Ratajc, univ. dipl.
inž. arh., konstrukcijske zasnove dr. Leon
Hladnik, univ. dipl. inž. gr.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
skupaj 5,150.000 bruto.

8. Morebitne druge informacije o nate-
čaju: /

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Uradni list RS, št. 46 z
dne 8. 6. 2001.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: .

IZS-MSA

km 563+346 do km 564+860 na progi
Zidani Most–Maribor.

3. Razpoložljiva sredstva:
ISPA: 5,629.082,80 EUR
Slovenska sredstva: 1,876.360,93 EUR
4. Najugodnejši ponudnik: Primorje d.d.

Ajdovščina, Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
5. Ponudbena cena brez davka:

7,505.443,73 EUR.
6. Rok začetka in dokončanja del: 12

mesecev od vročitve obvestila o uvedbi v
delo.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po uspešni te-
hnični evaluaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: RS, Ministrstvo za promet, Langu-
sova 4, 1535 Ljubljana; 26. 7. 2001 ob
14. uri.

9. Število prispelih ponudb:
1. CM Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje,
2. Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska

3, 5270 Ajdovščina,
3. SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56,

1000 Ljubljana.
10. Najvišja in najnižja ponudbena cena

brez davka: 7, 505.443,73 EUR.
11. Postopek izbire izvajalca: razpis za

izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih ISPA
– Decentralizirani sistem izvajanja.

12. Številka in datum objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
30-31 z dne 28. 4. 2001, Ob-47443 in
Ob-47444.

RS, Ministrstvo za promet

Ob-55691
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Public Procurement
Law article 2 (OG RS 39/00) and accord-
ing to Articles 117 and 118 of the Europe-
an Union Regulations and Procedures of
Public Tender Performed, RS, Ministry of
Transport announces

The Decision
on the Selection of the Successful

Tenderer for the project Renewal of
Cut Križni vrh with Renewal of Line
Section from km 563+346 to km
564+860 on Railway Line Zidani

Most–Maribor, 2000/SI/16/P/PT/001
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1. Contracting authority: RS, Ministry of
transport, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
phone: 01/47-88-202, faks 01/47-88-147.

2. Subject of tender: Renewal of Cut
Križni Vrh with renewal of line section from
km 563+346 to km 564+860 on railway
line Zidani Most – Maribor.

3. Available funds:
ISPA component: 5,629.082,80 EUR
Slovenian component: 1,876.360,93

EUR
4. The selected tenderer: Primorje d.d.

Ajdovščina, Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
5. Tender price without taxes:

7,505.443,73 EUR.
6. Competition period: within 12 months

after the issue of the Letter of commence-
ment.

7. Justification of the selection: the low-
est tender price excluding taxes after tech-
nical evaluation.

8. Place, date and time of the tender
opening session: RS, Ministry of transport,
Langusova 4, 1535 Ljubljana; 26th July
2001 at 14.00 hrs.

9. Number of tenderers:
1. CM Celje d.d., Lava 42, 3000

Celje,
2. Primorje d.d. Ajdovščina, Vipavska

3, 5270 Ajdovščina,
3. SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56,

1000 Ljubljana.
10. Highest and lowest tender price

without taxes: 7,505.443,73 EUR.
11. Type of procurement procedure:

open tender procedure according to ISPA
rules – Decentralised Implementation Sys-
tem.

12. Number and date of announcement
in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia: OG RS 30-31, 28th April 2001,
No Ob-47443 and Ob-47444.

RS, Ministry of transport

Št. 768/01 Ob-55609
Na podlagi Proračuna Republike Slove-

nije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 (Ur. l. RS, št. 32/01),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00 in 30/01), Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00, 102/00 in
30/01), Zakona o postopnem zapiranju ru-
dnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem pre-
strukturiranju zasavske regije (Ur. l. RS, št.
61/00), Programa ukrepov za razvojno pre-
strukturiranje regije, Izvedbe programa ukre-
pov za razreševanje specifičnih problemov
regije zaradi postopnega zapiranja RTH in
razvojnega prestrukturiranja Zasavja-pro-
gram porabe sredstev v letu 2001 (sprejeto
na 33. seji Vlade RS, dne 21. 6. 2001) in
Dodatka programa porabe sredstev za leto
2001 (sprejeto na 39. seji Vlade RS, dne
6. 9. 2001) objavlja RS, Ministrstvo za go-
spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana

javni razpis
za izdelavo regionalne zasnove
prostorskega razvoja Zasavja

1. Naročnik: Ministrstvo za gospodar-
stvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).

2. Podatki o razpisu:
a) Predmet javnega razpisa je izdelava

regionalne zasnove prostorskega razvoja
Zasavja.

b) Vrednost javnega naročila
Okvirna vrednost javnega naročila je

40,000.000 SIT. Izvedba javnega naročila
je predvidena v letu 2001 in 2002. Sred-
stva za leto 2001 v višini 9,000.000 SIT so
zagotovljena v proračunski postavki Mini-
strstva za gospodarstvo, št. 6521: Razvoj-

no prestrukturiranje zasavske regije ZP-
ZRTH. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena do 15. 11. 2001 (1. faza) oziroma
do 15. 11. 2002 (2. in 3. faza).

3. Pogoji in merila:
Ponudnik mora, razen splošnih pogojev

usposobljenosti po 41. in 43. členu zakona o
javnih naročilih, zagotoviti izvedbo razpisanih
del z interdisciplinarno sestavljeno skupino
strokovnjakov s priznanimi referencami na po-
dročju, ki je predmet razpisa (SKD 74.202).

Merila     Vrednost merila Max.
              % točke

1. Ponudbena cena razpisanih del 25% 25
1/1 Odstopanje ponudbene cene

od ocenjene vrednosti: 22% 22
· 10% in več nižja cena od ocenjene 100% 22
· do vključno 10% nižja cena od ocenjene 100%-25% 22 - 5,5
· ponudbena cena enaka ocenjeni 25% 5,5
· do vključno 10% višja cena od ocenjene 25%-0% 5,5 - 0

1/2 Najnižja ponudbena cena 3% 3

2. Reference ponudnika in projektne
skupine samo
za področje razpisanih del in samo
za obdobje zadnjih petih let 30% 30

2/1 Število referenčnih del
za obravnavano območje 10% 10
· od 2 do 11 in več 10% -100% 1 - 10

2/2 Število referenčnih del za druga območja 20% 20
· od 2 do 21 in več 5% -100% 1 - 20

3. Ustreznost sestave projektne skupine 30% 30
3/1 Odgovorni nosilec naloge 10% 10

· stopnja izobrazbe 4% 4
– doktor znanosti 100 % 4
– magister 75 % 3
– univerzitetna izobrazba 50 % 2
· vrsta izobrazbe 6% 6
ustreza / delno ustreza
   (6)               (3)

3/2 Projektna skupina 20% 20
· Interdisciplinarnost in ustreznost
izobrazbene strukture
ustreza / delno ustreza
  (20)             (10)

4. Trajanje razpisanih del 10% 10
Odstopanje ponujenega trajanja
od razpisanega :
· 10% in več krajše od razpisanega 100% 10
· enako ali do 10% krajše ali daljše
od razpisanega 50% 5
· 10% in več daljše trajanje
od razpisanega 0% 0

5. Razpolaganje z ustreznimi podatki 5% 5
· da / delno
 (5)      (2)

Skupaj : 100% 100

Način uporabe meril je podrobneje do-
ločen v razpisni dokumentaciji.

4. Zahtevana dokumentacija: razpisno
dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko
prijavitelji prevzamejo brez plačila na Regio-
nalnem centru za razvoj d.o.o., Gabrsko
12, Trbovlje (tel. 03/56-34-220, faks
03/56-34-250, e-mail: center.razvoj@si-
ol.net). Razpisna dokumentacija je na voljo

tudi preko interneta na naslovu:
www.si-gov.si/arr.

Kontaktni osebi: mag. Mojca Šteblaj,
Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, Ljubljana (tel. 01/478-37-63, e-mail:moj-
ca.steblaj@gov.si); Tina Bregar, Regionalni
center za razvoj d.o.o., Gabrsko 12, Trbovlje
(tel. 03/56-34-220, faks 03/56-34-250,
e-mail: center.razvoj@siol.net).
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Vloga za razpis mora vsebovati vse prilo-
ge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Rok in oddaja ponudbe je 29. 10.
2001. Kot pravočasno prispele ponudbe
bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v
tajništvo Ministrstva za gospodarstvo,
Agencije RS za regionalni razvoj, Kotniko-
va 28, Ljubljana, do 29. 10. 2001 do 12.
ure. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z
jasno oznako in napisom “Ponudba – ne
odpiraj!”, in z navedbo predmeta naročila
in sicer: ”Regionalna zasnova prostorske-
ga razvoja Zasavja”. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.

6. Odpiranje ponudb: odpiranje prispe-
lih ponudb bo 29. 10. 2001. Odpiranje ne
bo javno.

7. Obveščanje o izboru: ponudniki bo-
do o izboru obveščeni najkasneje v 30
dneh od odpiranja ponudb.

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 333-01-5/2001 Ob-55579
Občina Krško, CKŽ 14, Krško, objavlja

na podlagi določil Odloka o proračunu Ob-
čine Krško za leto 2001 (Ur. l. RS, št.
27/01) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/00)

javni razpis
za sofinanciranje programov

turističnih društev v Občini Krško za
leto 2001

1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinancira-

nje programov turističnih društev v Občini
Krško za leto 2001, ki vsebujejo naslednje
aktivnosti:

– organizacija in izvajanje čistilnih akcij
v kraju,

– vzdrževanje in urejanje kraja skozi vso
leto (zelenice, cvetlične grede, turistične
signalizacije in ostale turistične infrastruk-
ture),

– organiziranje in sodelovanje pri orga-
nizaciji prireditve,

– urejanje in vzdrževanje pešpoti in ko-
lesarskih poti,

– sodelovanje s KS in drugimi društvi v
kraju,

– delovanje turističnega podmladka v
okviru TD,

– izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe,

– sodelovanje in promocije kraja na sej-
mih, razstavah in drugih predstavitvah ob-
čine.

Občina Krško bo sofinancirala aktivno-
sti programa, ki so se odvijale v času od
1. 7. 2001 do 31. 12. 2001.

2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu: na razpis se lahko prijavijo
turistična društva na območju Občine Kr-
ško, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,
– da ima urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani kot turistično druš-

tvo,
– da izvajajo redno turistično dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske po-
goje za realizacijo.

3. Višina  razpoložljivih  sredstev:  okvir-
na  višina  sredstev  namenjenih  za  sofi-
nanciranje  delovanja  turističnih  društev
je  1,000.000  SIT  na  proračunski  po-
stavki  5530  Sofinanciranje  delovanja
turističnih  društev.  Sredstva  se  delijo  na
podlagi  meril,  ki  so  sestavni  del  tega
razpisa.

4. Merila za dodeljevanje v razpisu za-
gotovljenih sredstev: turističnim društvom
se izvedene aktivnosti opredeljene v 1. toč-
ki točkujejo. Razpoložljiv znesek se deli z
vsoto vseh priznanih točk in se tako izraču-
na vrednost točke. Z vrednostjo točke pom-
nožimo število priznanih točk posamezne-
mu društvu.

Vrednost posameznih kategorij:

– organizacija in izvajanje spomladanske čistilne akcije v krajih,
ki jih pokrivajo TD 300 točk

– vzdrževanje in urejanje kraja skozi obdobje razpisa (zelenice,
cvetlične grede, turistične signalizacije in ostale
turistične infrastrkture) 50 točk,

– urejanje in vzdrževanje pešpoti in kolesarskih poti 50 točk,
– tradicionalne prireditve, ki trajajo tri dni in več 100 točk,
– tradicionalne prireditve, ki trajajo en dan 40 točk,
– tradicionalne prireditve, ki trajajo do 5 ur 30 točk,
– tradicionalna prireditev, ki je sestavni del letnega koledarja

prireditev in je turistična javnost z njimi v naprej seznanjena
v publikacijah 30 točk,

– predstavljanje kulturne dediščine, naravne dediščine in
ljudskih običajev za turistične namene 30 točk

– prireditev, ki jo turistično društvo soorganizira 10 točk,
– sodelovanje in koordinacija med društvi in udeležba na

raznih prireditvah in sejmih 20 točk,
– izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe 30 točk
– ostalo 10 točk.

5. Vsebina zahtevka: zahtevek je se-
stavljen iz pisne vloge in dokumentacije k
vlogi.

Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec, ki ga dobite na Oddelku za go-
spodarske zadeve Občine Krško, z osnov-
nimi podatki:

a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva,
število članov društva, žiro račun društva,
ime in priimek predsednika društva, tele-
fon,

b) aktivnosti oziroma prireditve, ki so
predmet tega razpisa,

c) predračunska oziroma obračunska
vrednost prireditve z navedbo virov financi-
ranja,

d) zaprošena višina sofinanciranja,
e) terminski plan izvajanja prireditve ozi-

roma aktivnosti (začetek in konec).
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2001,
– poročilo o delu TD v obdobju od 1. 7.

2001 do 31. 12. 2001,
– finančni načrt za prireditve in akcije,

ki so predmet javnega razpisa,
– poročilo  o  že  izvedenih  delih  s

priloženimi  originalnimi  dokazili  o  plačilu
računov  za  izvedena  dela  oziroma  na-
kup.

6. Naknadno  zahtevana  dokumentaci-
ja:  s  sklenitvijo  pogodbe  o  črpanju
dodeljenih  sredstev  mora  upravičenec
predložiti:

– poročilo o izvedbi akcije oziroma pri-
reditve, če le-ta še ni bila realizirana,

– obračun prireditve.
7. Obravnava vlog:

1. Vloge bo obravnavala tričlanska
komisija, ki jo imenuje župan.

2. Vse pravočasno prispele vloge bo-
do ocenjevane na podlagi meril, ki so se-
stavni del razpisa.

3. Na podlagi zapisnika komisije žu-
pan s sklepom odloči o višini dodeljenih
sredstev.

4. Sredstva bodo upravičenci koristili
v skladu s sklenjenimi pogodbami.

5. Prepozno prejete vloge se zavrže-
jo, neutemeljene pa zavrnejo.

6. Vlagatelje  nepopolnih  vlog  bo
komisija  v  roku  osmih  dni  od  odpiranja
vlog  pisno  pozvala,  da  jih  dopolnijo  v
roku  petih  dni  od  prejema  obvestila.
Nepopolna  vloga,  ki  jo  predlagatelj  v
navedenem  roku  ne  bo  dopolnil,  se
zavrže.

8. Roki za vložitve: zahtevki za dodeli-
tev  sredstev  po  tem  razpisu  morajo
prispeti  najkasneje  do  25.  10.  2001  na
naslov:  Občina  Krško,  Oddelek  za  go-
spodarske  dejavnosti,  CKŽ  14,  8270
Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zapr-
tih ovojnicah, opremljene z naslovom poši-
ljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj
– javni razpis za turistična društva.”

Datum odpiranja vlog bo 29. 10. 2001
ob 10. uri na Občini Krško. Odpiranja niso
javna.

9. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa: vsi pre-
dlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po od-
piranju vlog.

10. Informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Krško, CKŽ 14, Oddelek za gospodarske
dejavnosti, vsak dan od 8. do 10. ure, na
tel. 49-81-350, kontaktna oseba Franc
Černelič. Razpisno dokumentacijo lahko
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dvignete v tajništvu oddelka za gospodar-
ske dejavnosti Občine Krško.

Občina Krško

Št. 01/111909 Ob-55513
Na podlagi Pravilnika o postopkih za

izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01 in 88. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št.
26/01) objavlja Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1

javni razpis
za dodelitev sredstev za izvedbo
programov celostnega razvoja

podeželja in obnove vasi za območje
Barja v letu 2001

I. Predmet javnega razpisa so sredstva,
ki se bodo dodeljevala za izvedbo progra-
mov celostnega razvoja podeželja in obno-
ve vasi na območju Barja v MOL za nasled-
nje namene:

A) Sredstva za nakup ali privez plemen-
skih žrebic ter nakup voznih in nevoznih
kobil hladnokrvnih pasem.

B) Sredstva za nakup vozov in opreme
ali za popravilo vozov in opreme za organi-
zirano vožnjo z vozovi v MOL.

II. Skupni znesek namenjenih sredstev
je 3,000.000 SIT od tega za:

A) Nakup ali privez plemenskih žrebic
ter nakup voznih in nevoznih kobil hladno-
krvnih pasem 1,700.000 SIT.

B) Nakup vozov in opreme ali popravilo
vozov in opreme za organizirano vožnjo z
vozovi v MOL 1,300.000 SIT.

III. Prejemniki za dodelitev sredstev
Prejemniki za dodelitev sredstev so fi-

zične osebe s slovenskim državljanstvom,
ki imajo kmetijske obdelovalne površine na
Ljubljanskem barju na območju MOL in z
njihovim vzdrževanjem skrbijo za ohra-
njanje kulturne krajine in staleža konj na
Barju.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje
sredstev

Za dodelitev sredstev morajo prejemni-
ki izpolnjevati pogoje iz programa spodbu-
janja reje konj s krmo pridelano na Barju,
poleg tega pa še naslednje pogoje:

A) Nakup ali privez plemenskih žrebic
ter nakup voznih in nevoznih kobil hladno-
krvnih pasem:

– subvencionira se nakup plemenskih
kobil hladnokrvnih pasem A rodovnik, B
rodovnik pa le tiste, katerih ženska žrebeta
bodo  izpolnjevale  pogoje  za  vpis  v
rodovnik  A  in  žrebic  ter  privez  lastne
žrebice;

– žrebičk slovenskih hladnokrvnih pa-
sem A rodovnik, B rodovnik pa le tiste, ki
bodo ob sprejemu v rodovnik zavedene v A
rodovnik;

– kobil od starosti 3 leta dalje, A rodov-
nik, ki so usposobljene za vožnjo z vozovi;

– višina sredstev za nakup ali privez ple-
menske žrebice ter nakup plemenske ko-
bile znaša 100.000 SIT;

– višina sredstev za nakup vozne kobile
znaša 200.000 SIT.

Prednost pri dodelitvi sredstev ima na-
kup voznih kobil. V primeru večjega števila

prejemnikov ima posamezni prejemnik
možnost dobiti sredstva samo za eno žre-
bico  ali  kobilo  oziroma  eno  vozno
kobilo.  Prav  tako  imajo  pri  pridobitvi
sredstev  za  povečanje  staleža  prednost
tisti  rejci,  ki  v  lanskem  letu  niso  uveljav-
ljali  sredstev.

B) Nakup vozov in opreme ali popravilo
vozov in opreme za organizirano vožnjo z
vozovi v MOL:

Prejemniki morajo imeti:
– vozniško dovoljenje ali opravljen izpit

iz CPP;
– delno opremo za voz ali konja;
– izkušnje z vožnjo in da lahko to doka-

žejo z referencami;
– že vozno žival, ki jo uporabljajo za

vožnjo ali delo;
– zagotovljenih vsaj 60% lastnih sred-

stev za nakup vozov in opreme za vozove
ali konje;

– zagotovljenih vsaj 50% lastnih sred-
stev  za  popravilo  vozov  in  opreme  za
konje.

Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imeli prejemniki, ki bodo prispevali večji
delež lastnih sredstev in pasivno obvladali
en tuj jezik.

V. Rok, do katerega morajo biti porab-
ljena dodeljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porab-
ljena do konca leta 2001.

VI. Vloga za dodelitev sredstev in doku-
mentacija, ki mora biti priložena k vlogi

Vloga za odobritev sredstev za določen
namen je pripravljena na obrazcu, ki ga
dobite v Referatu za kmetijstvo, Oddelka
za gospodarske dejavnosti in turizem, Me-
stne uprave, Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana. K vlogi je treba
priložiti:

A) za nakup ali privez plemenskih žre-
bic ter nakup voznih in nevoznih kobil hla-
dnokrvnih pasem:

– posestni list, ali zemljiško knjižni izpi-
sek ali overjeno zakupno pogodbo ali izja-
vo lastnika, da vlagatelj zahtevka vzdržuje
barjanske travnike (priložite samo en doku-
ment);

– pri nakupu ali privezu plemenskih žre-
bic ter nakupu nevoznih kobil izpolnjen
obrazec - izjava pod točko a;

– pri nakupu voznih kobil izpolnjen ce-
loten obrazec - izjava.

B) za nakup vozov in opreme ali popra-
vilo vozov in opreme za organizirano vož-
njo z vozovi v MOL:

– izpolnjen obrazec – izjava;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpi-

tu iz CPP oziroma fotokopijo vozniškega
dovoljenja;

– reference o izkušnjah z vožnjo (pod-
pisana izjava društev o sodelovanju na pri-
reditvah, foto dokumentacija...).

VII. Rok za predložitev vlog in način nji-
hove oddaje

Prejemniki vložijo vloge za pridobitev
sredstev s potrebnimi dokazili v roku 20
dni od dneva objave javnega razpisa na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske dejavno-
sti in turizem, Zarnikova 3, Ljubljana.

Vloga mora biti v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti opremljen z naslovom
predlagatelja zahtevka in označen z “ne
odpiraj - vloga na javni razpis za dodelitev
sredstev za izvedbo programov celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi“.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija

opravila dne 19.10. 2001. Odpiranje vlog
ne bo javno.

IX. Kraj, čas in oseba pri kateri zainte-
resirani lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Referatu za kmetijstvo,
Oddelka za gospodarske dejavnosti in turi-
zem, Mestne uprave, Mestne občine Ljub-
ljana, na Zarnikovi 3 v Ljubljani, v ponede-
ljek, sredo in petek od 8. do 12. ure pri
Maruški Markovčič ali Teodori Makoter, te-
lefon 306-43-09, 306-43-11.

X. Prejemniki bodo obveščeni o dodeli-
tvi sredstev najpozneje v 30 dneh od odpi-
ranja vlog

Mestna občina Ljubljana

Ob-55484
Na podlagi prvega odstavka 47. člena

Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št.
44/97), 51. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 14/95,
70/97, 10/98, 74/98) ter 12. člena Sta-
tuta Občine Vojnik (Ur. l. RS, št. 82/98)
objavlja Občina Vojnik

javni razpis
za prodajo nezazidanih stavbnih

zemljišč
Predmet prodaje je nezazidano stavbno

zemljišče, parc. št. 34 v velikosti 3389 m2

vpisana v zkv. 609 in parcela št. 35 v veli-
kosti  2143 m2  vpisana  v  zvk.  št.  332  na
območju  katastrske  občine  Višnja  vas.
Na  teh  parcelah  je  možna  poslovna
gradnja.

Parcela  št.  35  je  obremenjena  z
zakupno  pogodbo,  ki  je  sklenjena  med
Skladom  kmetijskih  zemljišč  in  gozdov
ter fizično osebo. Preko parcele št. 35,
poteka kolovozna cesta, ki služi za dostop
do parcel št. 36, 37, 38 in 39 vse k.o.
Višnja vas.

Minimalna cena za m2 je 3.400 SIT.
V izklicni ceni je zajeta kupnina za neza-

zidano stavbno zemljišče. V ceni ni zajeto
plačilo komunalne opreme in prispevki za
priključitev na komunalne naprave indivi-
dualne rabe ter odškodnina za spremem-
bo namembnosti.

Nepremičnine bodo prepisane na kup-
ca, ko bo podpisana pogodba in kupnina v
celoti plačana. Stroške sklenitve kupopro-
dajne pogodbe, plačila davka na promet
nepremičnin in vpisa zemljišča v zemljiško
knjigo plača kupec nezazidanega stavbne-
ga zemljišča.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-
be s sedežem in firmo v RS in fizične ose-
be, ki so državljani RS.

Ponudniki lahko posredujejo pisno po-
nudbo tudi za posamezno parcelo.

Rok za sklenitev pogodbe o oddaji ne-
zazidanega stavbnega zemljišča je 10 dni
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po pravnomočnem sklepu komisije za pro-
dajo stavbnega zemljišča. Skrajni rok za
plačilo stavbnega zemljišča je 15 dni po
podpisu pogodbe.

Pisne ponudbe (s prilogami a, b, c) je
potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti ali dostaviti osebno na naslov: Obči-
ne Vojnik, Keršova 1, Vojnik, tako da bo
prispela po pošti oziroma osebno oddana
v vložišče najpozneje do vključno 25. 10.
2001 do 12. ure z oznako “Za javni razpis
– Prodaja nezazidanega stavbnega zem-
ljišča“.

Ponudbi priložite:
a) potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

10 % od minimalne cene, in mora biti na-
kazana na ŽR Občine Vojnik številka
50700-630-10126, sklic. št. 572. Neu-
spelim ponudnikom bomo le-to brezobre-
stno vrnili v 8. dneh po končanem razpisu,
uspelemu pa poračunali pri plačilu cene
zemljišča po pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik ne sprejme pogodbe, varščina
zapade in se mu ne vrne;

b) idejno-programsko zasnovo ureditve
zemljišča;

c) potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.

Prednost bo imel investitor:
– ki ponudi višjo ceno,
– ki se bo s svojo ponudbo najboljše

vklapljal v okolje.
Odpiranje ponudb bo dne, 25. 10.

2001 ob 13. uri v sejni sobi občine Vojnik,
Keršova 1.

Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla Komisija za
oddajo zemljišč pri Občini Vojnik ter v roku
10 dni po odpiranju o izboru obvestila vse
ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.

Komisija si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Vojnik, tel.
03/780-06-28.

Občina Vojnik

Ob-55726
Občina Miklavž na Dravskem polju, Ob-

činska uprava, objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov socialno humanitarnih

društev za leto 2001, ki jih bo občina
sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje soci-

alno humanitarnih programov, ki:
– so usmerjeni v preprečevanje, lajša-

nje ali zmanjševanje socialnih stisk posa-
meznikov oziroma skupin občanov,

– dopolnjujejo dejavnosti zavodov.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo prostovoljne

in neprofitne organizacije ter društva, ki:
– imajo sedež ali podružnico v Občini

Miklavž na Dravskem polju,
– v  primeru,  da  imajo  sedež  izven

Občine  Miklavž  na  Dravskem  polju,
morajo  vključevati  člane  iz  Občine  Mi-

klavž  na  Dravskem  polju  in  morajo  biti
registrirana  za  izvajanje  socialno  humani-
tarne  dejavnosti,

– izvajajo dejavnost na področju občine
Miklavž na Dravskem polju,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in
urejeno ostalo dokumentacijo v skladu z
veljavno zakonodajo,

– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.

3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev bodo sofinan-

cirani programi glede na vsebino prijavlje-
nih programov, učinkov programov in šte-
vila udeležencev programov.

Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s

sedežem v Občini Miklavž na Dravskem
polju,

– programe organizacij in društev z ve-
čletnim delovanjem,

– programe, ki so usmerjeni v prepre-
čevanje, lajšanje ali zmanjševanje social-
nih stisk posameznikov oziroma skupin ob-
čanov,

– programe, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov.

4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali od-
dati osebno na naslov: Občina Miklavž na
Dravskem polju, Občinska uprava, Nad iz-
viri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
najkasneje do 10. 10. 2001. Šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 15. ure odda-
na v prostorih občine.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Vloga – sociala;
– odločbo o registraciji in osebno ime

zastopnika društva, organizacije,
– program dela in predvideno finančno

poslovanje za leto 2001,
– reference in priporočila,
– fotokopijo zaključnega računa za pre-

teklo leto, potrjeno s strani Agencije za
plačilni promet pravne osebe javnega ali
zasebnega prava oziroma zaključni račun
za preteklo leto, potrjen s strani najvišjega
organa društva, če le-ta nima žiro računa
pri Agenciji za plačilni promet oziroma
odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike;

– poročilo o opravljenem delu – izvedbi
programa v preteklem letu.

6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce do-

bite na občini v času uradnih ur (ponede-
ljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, sre-
da od 14. do 16. ure), torek in četrtek od
12. do 15. ure, osebno ali na telefonski
številki: 629-68-23 ali 629-68-20.

Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo
podpisane pogodbe o dodeljeni višini sred-
stev v 15 dneh po izbiri.

Občina Miklavž na Dravskem polju

Ob-55727
Občina Miklavž na Dravskem polju, Ob-

činska uprava, objavlja

javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje

programov za krepitev zdravja za leto
2001, ki jih bo občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje ma-

terialnih stroškov neprofitno usmerjenih
programov  za  krepitev  zdravja,  ki  se
bodo  izvajali  na  območju  občine  in  za
prebivalce Občine Miklavž na Dravskem
polju.

2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki:
– opravljajo zdravstveno ali socialno var-

stveno dejavnost in imajo registracijo za
izvajanje te dejavnosti,

– imajo sedež ali podružnico v Občini
Miklavž na Dravskem polju,

– v primeru, da imajo sedež izven Obči-
ne Miklavž na Dravskem polju, morajo izva-
jati programe v Občini Miklavž na Drav-
skem polju,

– izvajajo programe za prebivalce Obči-
ne Miklavž na Dravskem polju,

– imajo zagotovljene ostale pogoje za
realizacijo programov.

3. Pogoji sofinanciranja
Iz proračunskih sredstev bodo sofinan-

cirani programi glede na vsebino prijavlje-
nih programov, učinkov programov in šte-
vila udeležencev programov.

Občina bo prednostno sofinancirala:
– programe organizacij in društev s

sedežem v Občini Miklavž na Dravskem
polju,

– programe organizacij in društev z ve-
čletnim delovanjem,

– programe, ki so usmerjeni v krepitev
zdravja predšolskih in šolskih otrok,

– programe za krepitev zdravja prebi-
valcev, vezanih na spremembo življenjske-
ga sloga, prehrane in fizično aktivnost,

– uveljavljanje varnega materinstva.
4. Roki in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo pro-

silci poslati s priporočeno pošiljko ali od-
dati osebno na naslov: Občina Miklavž na
Dravskem polju, Občinska uprava, Nad iz-
viri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
najkasneje do 10. 10. 2001. Šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 15. ure odda-
na v prostorih občine.

5. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Vloga – zdravstvo;
– odločbo o registraciji in osebno ime

zastopnika,
– program – namen, cilje in vsebino,
– predvidena potrebna finančna sred-

stva – stroške, rok način in kraj izvajanja
programa za leto 2001,

– reference in priporočila,
– poročilo o opravljenem delu – izvedbi

programa v preteklem letu.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije, zahtevane obrazce

dobite na občini v času uradnih ur (po-
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Javne dražbe

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Št. 430-00-70/01-2 Ob-55668
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-21-46,
031/244-147, faks 01/471-16-37.

2. Predmet javne dražbe:
2.1. odprodaja zemljišča:
a) kraj: Kobarid,
b) vrsta nepremičnine: parcela št. 916

– travnik v izmeri 37 a 79 m2 in parcela št.
915/1 – travnik v izmeri 7 a 63 m2, vl.
štev. 37, k.o. Staro selo,

c) izklicna cena nepremičnine:
5,131.000 SIT.

2.2. odprodaja bivšega vojaškega kom-
pleksa Poljubinj, Občina Tolmin:

a) kraj: Poljubinj,
b) vrsta nepremičnine: parcela 100/1

– dvorišče v izmeri 3 h 1 a 96 m2, funk.
objekt 8 m2, poslovna stavba v izmeri
1 a 4 m2, parcela št. 100/2 – poslov.
stavba v izmeri 208 m2, parcela št. 100/3,
poslov. stavba v izmeri 734 m2, parcela št.
100/4 – poslov. stavba v izmeri 305 m2,
parc. štev. 100/5 – sadovnjak v izmeri
5530 m2, vse vpisane v vl. štev. 365, k.o.
Poljubinj,

c) izklicna cena nepremičnine:
112,834.000 SIT.

2.3. odprodaja poslovnih prostorov v
bivši vojašnici Majer, Občina Črnomelj:

2.3.1. Kraj: Črnomelj,
a) vrsta nepremičnine: del parc. štev.

1256/65 – posl. stavba v izmeri 437 m2

(del objekta št. 7) in del dvorišča v izmeri
410 m2, kar predstavlja 53,46% od celote,
vl. štev. 356, k.o. Loka,

b) izklicna cena nepremičnine:
11,522.000 SIT.

2.3.2. kraj: Črnomelj,
a) vrsta nepremičnine: parcela št.

1256/60 – dvorišče v izmeri 441 m2 in
posl. st. v izmeri 424 m2 (objekt št. 21), vl.
štev. 356, k.o. Loka,

b) izklicna cena nepremičnine:
10,028.000 SIT.

2.4. odprodaja zemljišča v bivši voja-
šnici v Ribnici, Občina Ribnica:

a) kraj: Ribnica,
– zemljišče parc. štev. 935/133, dvo-

rišče v izmeri 44 m2 in funkcionalni objekt

nedeljek,  sredo  in  petek  od  8.  do  12.
ure,  sreda  od  14.  do  16.  ure),  torek  in
četrtek  od  12.  do  15.  ure,  osebno  ali
na telefonski številki: 629-68-23 ali
629-68-20.

Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo
predložili vse zahtevane podatke, bodo
podpisane pogodbe o dodeljeni višini sred-
stev v 15 dneh po izbiri.

Občina Miklavž na Dravskem polju

v izmeri 153 m2, vl. štev. 546, k.o. Rib-
nica,

b) izklicna cena nepremičnine: 137.900
SIT.

2.5. odprodaja zemljišča v Žirovnici –
bivša stražnica Žirovnica:

a) vrsta nepremičnine: zemljišče parc.
štev. 917/3, neplodno v izmeri 1088 m2,
vl. štev. 617, k.o. Žirovnica,

b) izklicna cena nepremičnine:
10,000.000 SIT.

3. Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.

4. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem naročilu na tel.
01/471-21-46 oziroma 031/244-147.

5. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dra-
žitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:

– od 1.000 SIT do 3,000.000 SIT za
10.000 SIT,

– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 50.000 SIT,

– od 5,000.000 SIT do 10,000.000
SIT za 200.000 SIT,

– od 10,000.000 SIT do 50,000.000
SIT za 500.000 SIT,

– od 50,000.000 SIT do 100,000.000
SIT za 800.000 SIT,

– nad 100,000.000 SIT za 1,000.000
SIT.

6. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.

7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 30 dni po oprav-
ljeni javni dražbi.

8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklic-
ne cene na ŽR št.: 50100-637-55216,
sklic 18 19119-7141998-020000. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
15 dni brez obresti.

9. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni od podpisa pogodbe na ŽR št.:
50100-637-55216, sklic na št. 18
19119-7141998-020000. Položena kav-
cija se všteje v kupnino.

10. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji: dražitelji morajo 1 uro pred začet-
kom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo
in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko celotnega računa (banke in lastno
številko) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba), potrdilo o državljan-
stvu, če je ponudnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko šte-
vilko.

11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in pre-

mičnin v lasti RS (Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.

12. Datum,  čas  in  kraj  javne  dražbe:
18.  10.  2001  ob  12.  uri,  v  sejni  sobi
št.  327,  III.  nad.,  na  naslovu:  Republika
Slovenija,  Ministrstvo  za  obrambo  RS,
Služba  za  gospodarjenje  z  nepremič-
ninami,  Kardeljeva  pl.  21,  1000  Ljub-
ljana.

Ministrstvo za obrambo

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Št. 430-00-71/01-2 Ob-55669
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana, tel. 01/471-21-46,
031/244-147, faks 01/471-16-37.

2. Predmet javne dražbe:
2.1. odprodaja 10 poslovnih prostorov

v delu bivše vojašnice Melje v Mariboru:
2.1.1. kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-

jekt A:
a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 19b, II. nad. ob-

jekta A, v neto izmeri 132,12 m2, parc.
štev. 422/4, vl. štev. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča – solastniški delež 182/15.216,
parc. štev. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
14,719.000 SIT.

2.1.2. kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-
jekt A:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 3, pritličju objek-

ta A, v neto izmeri 212,71 m2, parc. štev.
422/4, vl. štev. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča – solastniški delež 293/15.216,
parc. štev. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
14,696.000 SIT.

2.1.3. kraj: Maribor, Meljska c. 36, ob-
jekt A:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 9, pritličje objek-

ta A, v neto izmeri 52,84 m2, parc. štev.
422/4, vl. štev. 41, k.o. Melje;

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča -solastniški delež 73/15.216, parc.
štev. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
4,212.000 SIT.

2.1.4. kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 21, v kleti objekta

B, v neto izmeri 918,48 m2, parc. štev.
422/10, vl. štev. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča – solastniški delež 1.266/15.216,
parc. štev. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
43,086.000 SIT.
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2.1.5. kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 17, v I. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 96,94 m2, parc. štev.
422/10, vl. štev. 41, k.o. Melje in pripa-
dajoči skupnih površin v izmeri 17,48 m2

(hodnik in sanitarije v I. nad. ter stopni-
šče),

– skupaj  s  poslovnim  prostorom  ku-
pec  kupuje  tudi  sorazmerni  del  skupne-
ga  dvorišča  –  solastniški  delež
158/15.216,  parc.  štev.  422/1,  422/2
in  422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
7,355.000 SIT.

2.1.6. kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor štev. 6, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 27,19 m2, parc. štev.
422/10, vl. štev. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča – solastniški delež 37/15.216, parc.
štev. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
1,548.000 SIT.

2.1.7. kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni  prostor  štev.  11,  v  II.

nad.  objekta  B,  v  neto  izmeri  31,45 m2,
parc.  štev.  422/10,  vl.  štev.  41,  k.o.
Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča – solastniški delež 43/15.216, parc.
štev. 422/1, 422/2,

b) izklicna cena nepremičnine: 2,718.000
SIT.

2.1.8. kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 12, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 27,29 m2, parc. štev.
422/10, vl. štev. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča – solastniški delež 38/15.216, parc.
štev. 422/1, 422/2 in 422/17.

b) izklicna cena nepremičnine: 1,557.000
SIT.

2.1.9. kraj: Maribor, Ul. heroja Šarano-
viča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 13, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 20,75 m2, parc. štev.
422/10, vl. štev. 41, k.o. Melje,

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča -solastniški delež 29/15.216, parc.
štev. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine: 1,188.000
SIT.

2.1.10. kraj: Maribor, Ul. heroja Šara-
noviča 27-29, objekt B:

a) vrsta nepremičnine:
– poslovni prostor št. 14, v II. nad. ob-

jekta B, v neto izmeri 83,17 m2, parc. štev.
422/10, vl. štev. 41, k.o. Melje;

– skupaj s poslovnim prostorom kupec
kupuje tudi sorazmerni del skupnega dvo-
rišča – solastniški delež 115/15.216,
parc. štev. 422/1, 422/2 in 422/17,

b) izklicna cena nepremičnine:
4,734.000 SIT.

3. Ogled nepremičnin: 10. 10. 2001
ob 10. uri, izpred vhoda stavbe A, Meljska
c.36, Maribor.

4. Nepremičnine  se  odprodajajo  v
celoti  po  sistemu  videno-kupljeno.  Pred-
pisane  davčne  dajatve  na  promet  ne-
premičnine  in  stroške  prepisa  plača
kupec.

5. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dra-
žitelji lahko dvignejo izklicno ceno:

– od 1,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 50.000 SIT,

– od 5,000.000 SIT do 10,000.000
SIT za 200.000 SIT,

– od 10,000.000 SIT do 30,000.000
SIT za 300.000 SIT,

– nad 30,000.000 SIT za 500.000 SIT.
6. Javna dražba se bo opravila ustno v

slovenskem jeziku.
7. Rok sklenitve pogodbe: pogodba

mora biti sklenjena v roku 30 dni po oprav-
ljeni javni dražbi.

8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklic-
ne cene na ŽR št.: 50100-637-55216,
sklic 18 19119-7141998-020000. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
15 dni brez obresti.

9. Način in rok plačila: najugodnejši dra-
žitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na ŽR št.:
50100-637-55216, sklic na št. 18
19119-7141998-020000. Položena kav-
cija se všteje v kupnino.

10. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji: dražitelji morajo 1 uro pred začet-
kom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo
in predložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko celotnega računa (banke in lastno
številko) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravne osebe),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade ŽR (velja za prav-
ne osebe in s.p),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko šte-
vilko.

11. Pravila  javne  dražbe:  javna  dra-
žba  se  izvaja  v  skladu  z  uredbo  o
odprodaji,  oddaji  ali  zamenjavi  nepre-
mičnin  in  premičnin  v  lasti  RS  (Ur.  l.
RS,  št.  47/01  in  62/01).  Nadzor  nad
izvedbo javne dražbe izvaja pristojna ko-
misija.

12. Datum,  čas  in  kraj  javne  dra-
žbe: 18. 10. 2001  ob  14. uri,  v  sejni
sobi,  št.  327,  III.  nad.,  na  naslovu:
Republika  Slovenija,  Ministrstvo  za  ob-
rambo RS, Služba za gospodarjenje z ne-
premičninami, Kardeljeva pl. 21, 1000
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo

Javna dražba
za prodajo nepremičnin

Št. 372-01-46/01-2 Ob-55670
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/471-21-46,
031/244-147, faks 01/471-16-37.

2. Predmet javne dražbe:
2.1 odprodaja enega praznega stano-

vanja Ministrstva za obrambo v Velikih Blo-
kah:

2.1.1. kraj: Velike Bloke, Velike Bloke
58,

a) vrsta nepremičnine: (prazno) dvoso-
bno stanovanje št. 1 v pritličju, letnik grad-
nje 1937, v neto izmeri 88,97 m2, locirano
na parcelni štev. 113, vl. štev. 249, k.o.
Velike Bloke,

b) izklicna cena nepremičnine: 4,088.000
SIT,

c) ogled nepremičnine: 8.10. 2001 ob
11. uri;

2.2 odprodaja enega praznega stano-
vanja Ministrstva za obrambo v Podgradu
(Občina Ilirska Bistrica):

2.2.1. kraj: Podgrad, Podgrad 103,
a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-

vanje št. 12 v II. nadstropju, letnik gradnje
1948, v neto izmeri 55,80 m2, locirano na
parcelni štev. 108, vl. štev. 337, k.o. Pod-
grad,

b) izklicna cena nepremičnine: 3,530.000
SIT,

c) ogled nepremičnine: 9. 10. 2001 od
12. do 13. ure;

2.3. odprodaja  treh  praznih  stanovanj
Ministrstva  za  obrambo  v  Ilirski  Bistrici:

2.3.1. kraj: Ilirska Bistrica, Gregorčiče-
va 3,

a) vrsta nepremičnine: dvosobno stano-
vanje št. 2 v pritličju, letnik gradnje 1948,
v neto izmeri 63,92 m2, locirano na par-
celni štev. 3145/1, vl. štev. 338, k.o. Tr-
novo,

b) izklicna cena nepremičnine: 4,852.000
SIT,

c) ogled nepremičnine: 9. 10. 2001 od
10. do 11. ure.

2.3.2. kraj: Ilirska Bistrica, Gregorči-
čeva 1;

a) vrsta nepremičnine: trisobno stano-
vanje št. 4 v I. nadstropju, letnik gradnje
1948, v neto izmeri 101,44 m2, locirano
na parcelni štev. 3144, vl. štev. 470, k.o.
Trnovo,

b) izklicna cena nepremičnine: 7,401.000
SIT,

c) ogled nepremičnine: 9. 10. 2001 od
10. do 11. ure;



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 76 / 28. 9. 2001 / Stran 5777

2.3.3. kraj: Ilirska Bistrica, Gregorči-
čeva 1;

a) vrsta nepremičnine: štirisobno stano-
vanje št. 5 v II. nadstropju, letnik gradnje
1948, v neto izmeri 124,16 m2, locirano
na parcelni štev. 3144, vl. štev. 470, k.o.
Trnovo,

b) izklicna cena nepremičnine:
8,496.000 SIT,

c) ogled nepremičnine: 9. 10. 2001 od
10. do 11. ure;

2.4. odprodaja enega praznega stano-
vanja Ministrstva za obrambo v Liveku:

2.4.1. kraj: Livek, Livek 11a;
a) vrsta  nepremičnine:  trisobno  sta-

novanje  št.  1  v  pritličju,  letnik  gradnje
1962, v neto izmeri 80,32 m2, locirano na
parcelni štev. 1783/3, vl. štev. 319, k.o.
Livek,

b) izklicna cena nepremičnine: 3,884.000
SIT,

c) ogled nepremičnine: 10. 10. 2001
od 11. do 12. ure;

2.5. odprodaja  enega  praznega  sta-
novanja  Ministrstva  za  obrambo  v  Po-
stojni:

2.5.1. kraj: Postojna, Stjenkova ul. 4;
a) vrsta nepremičnine: garsonjera št. 3

v pritličju, letnik gradnje 1970, v neto izme-
ri 23,69 m2, locirano na parc. štev. 1026,
k.o. Postojna,

b) izklicna cena nepremičnine: 2,121.000
SIT,

c) ogled nepremičnine: 11. 10. 2001
od 10. do 11. ure;

2.6. odprodaja ene prazne sobe Mini-
strstva za obrambo na Vrhniki:

2.6.1. kraj: Vrhnika, Klis 6b;
a) vrsta nepremičnine: soba št. 15 v III.

nad., letnik gradnje 1968, v neto izmeri
14,28 m2, locirano na parcelni štev
2007/5 k.o. Vrhnika,

b) izklicna cena nepremičnine: 1,247.000
SIT,

c) ogled nepremičnine: 11. 10. 2001
od 12. do 13. ure.

3. Nepremičnine  se  odprodajajo  v
celoti  po  sistemu  videno-kupljeno.  Pred-
pisane  davčne  dajatve  na  promet  ne-
premičnine  in  stroške  prepisa  plača 
kupec.

4. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dra-
žitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:

– od 1,000.000 SIT do 5,000.000 SIT
za 50.000 SIT,

– nad 5,000.000 SIT za 200.000 SIT.
5. Javna dražba se bo opravila ustno v

slovenskem jeziku.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba

mora biti sklenjena v roku 30 dni po oprav-
ljeni javni dražbi.

7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklic-
ne cene na ŽR št.: 50100-637-55216,
sklic 18-19119-7141998-020000. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
15 dni brez obresti.

8. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni od podpisa pogodbe na ŽR št.:

Razpisi delovnih
mest

Št. 111-36/2001 Ob-55587
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 4. in 5. člena Zakona o predlaganju
kandidatov iz Republike Slovenije za sodni-
ke mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/2001).

1 prosto mesto kandidata za sodnika
na Mednarodnem sodišču za pomorsko
pravo v Hamburgu.

Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi;

– aktivno znanje angleškega ali franco-
skega jezika.

Pisne prijave z življenjepisom, opisom
svoje strokovne dejavnosti po zadnjem pri-
dobljenem strokovnem oziroma znanstve-
nem naslovu in dokazila o izpolnjevanju za-
htevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

50100-637-55216, sklic na št.
18-19119-7141998-020000. Položena
kavcija se všteje v kupnino.

9. Udeležba na javni dražbi in njeni po-
goji: dražitelji morajo 1 uro pred začetkom
javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in pre-
dložiti (v originalu):

– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko celotnega računa (banke in lastno
številko) za primer vračila kavcije,

– potrdilo o plačanih davkih in prispev-
kih (pravna oseba),

– potrdilo o državljanstvu, če je ponu-
dnik fizična oseba,

– izpisek iz registra pravnih oseb (prav-
ne osebe) oziroma fotokopijo identifikacij-
skega dokumenta (fizične osebe),

– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za ude-
ležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali
pravno osebo,

– matično, davčno in telefonsko šte-
vilko.

10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z uredbo o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in pre-
mičnin v lasti RS (Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01). Nadzor nad izvedbo javne dražbe
izvaja pristojna komisija.

11. Datum, čas in kraj javne dražbe:
18. 10. 2001  ob  10. uri,  v  sejni  sobi,
št. 327,  III.  nad.,  na  naslovu:  Republika
Slovenija,  Ministrstvo  za  obrambo  RS,
Služba  za  gospodarjenje  z  nepremič-
ninami,  Kardeljeva  pl.  21,  1000  Ljub-
ljana.

Ministrstvo za obrambo

Št. 111-37/2001 (0515) Ob-55592
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na

podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi
(Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98 in
48/01):

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o so-
dniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 126-193/01 Ob-55488
Republika Slovenija, Upravna enota Gro-

suplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje, tel.
01/786-43-11, faks 01/786-22-85, razpi-
suje prosto delovno mesto

svetovalca II za področje gradbenih
in lokacijskih zadev za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom.

Pogoji:
– univerzitetna izobrazba smeri: gradbe-

ništvo, arhitektura ali pravo ali visoka stro-
kovna izobrazba,

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– delovne izkušnje: 1 leto in 8 mesecev

za univerzitetno izobrazbo in 2 leti in 6 me-
secev za visoko strokovno izobrazbo,

– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poskusno delo 3 mesece,
– poznavanje dela z računalnikom -

Word, Excel ter Lotus Notes.
Kandidati in kandidatke, ki vas veseli de-

lo na področju okolja in prostora in izpolnju-
jete v razpisu navedene pogoje, se lahko v
roku 8 dni od datuma objave razpisa prijavi-
te na naslov Upravne enote Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, 1290 Grosuplje, s pripisom
“objava”. Prijavi priložite dokazila o izpolnje-
vanju pogojev.

Republika Slovenija
Upravna enota Grosuplje

Ob-55519
Svet Vrtca Šentjur, Občina Šentjur pri

Celju, Dušana Kvedra 25, Šentjur, razpisu-
je prosto delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje do-

ločene v 53. oziroma 145. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja.

Ravnatelj bo imenovan za 5 let.
Začetek dela 1. 1. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju po-

gojev, kratkim opisom dosedanjega dela in
programom razvoja vrtca, pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca
Šentjur, Dušana Kvedra 25, 3230 Šentjur,
z oznako: Razpis za ravnatelja. Kandidati
bodo  obveščeni  o  izboru  v  zakonitem
roku.

Vrtec Šentjur
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Druge objave

Št. 744/01 Ob-55622

Obvestilo
o razpisu za prijavo sodelovanja pri

novih projektih evropskega programa
EUREKA

Republika Slovenija, Ministrstvo za go-
spodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, ob-
javlja obvestilo o razpisu za prijavo sode-
lovanja pri novih projektih evropskega pro-
grama industrijsko-razvojnih raziskav EU-
REKA, ki jih je objavil Sekretariat
Programa EUREKA iz Bruslja v okviru ob-
veznega 30-dnevnega kroženja vseh no-
vih predlogov projektov med 31 evropski-
mi državami – članicami EUREKE, pri ka-
terih lahko sodelujejo tudi zainteresirane
organizacije iz Republike Slovenije, člani-
ce EUREKE:

1. E! 2547 »Improvement of agricultural
substances for animal feed – GLAZ 2001«

2. E! 2570 »Resr-R – the rapid acute
phase protein confirmation and specific test
for early detection of inflammatory diseases
– LORKA.58«

3. E! 2578 »A novel platform for the
sustained intracellular delivery of therapeu-
tic molecules – TRANSPEPDEX«

4. E! 2579 »Monitoring system onto ge-
otextile for safety and cost- effective predic-
tive maintenance of civil infrastructures –
GEODETECT«

5. E! 2581 »New, highly-porous bon-
ded abrasives for progressive sta-
te-of-the-art in ecologically-compatible tech-
nology – KORUND«

6. E! 2609 “Recycling of oxides from
industrial ash waste for the steel-making in-
dustry – REC-OXIDE«

7. E! 2612 »Customer-oriented design
of on-site assembly systems – COSAP«

8. E! 2614 »A new voice for the voice-
less; design of a voice-producing shunt pro-
sthesis to improve voice quality after laryn-
gectomy – NEWVOICE«

9. E! 2616 »Novel system for the mea-
surement of the friction coefficient of flat
fabrics – FRICTORQ«

10. E! 2619 »Programmable peristaltic
dosage pump for time-dependent dosage
in fermentation – FERM-PUMP«

11. E! 2621 »New generation, on-board
computer R & D project – TOPIQ«

12. E! 2626 »The bridge for personali-
sation – BFP«

13. E! 2629 »Portable system for indivi-
dual respiratory protection – REGENOXY«

14. E! 2630 »Intelligent customer care
and billing system – COMSPACE«

15. E! 2635 »Safety and monitoring of
east-west transportation systems – TRAN-
SLOG-SAFETY«

16. E! 2637 »Heliports built from com-
posite materials – HELITOP«

17. E! 2653 »Soil solution – control sys-
tem – RDAA«

18. E! 2654 »Cardiac tissue viability con-
trol – VIACORTIS«

19. E! 2655 »Advanced electronic plat-
form, bluetooth and internet – BALTEC«

20. E! 2662 »Personal communication
system – PCS«

21. E! 2670 »Improving accuracy of sur-
vey data via instantaneous real time kinema-
tics-on the fly and inertial measurement sen-
sors – PROTRACK+FINETRACK«

22. E! 2671 »Home network with sea-
mless integration of multimedia and home
automation services – MULTIHOME«

23. E! 2674 »Medical diagnostics appli-
ed to surgery – MIDAS«

24. E! 2678 »Held-held bio sensing te-
ster – S. S. TESTER«

25. E! 2681 »High pressure application
of twister technology for sub-sea proces-
sing of natural gas – HIGH TWISTER«

26. E! 2686 »Compartment casset-
te-handling system – CHS«

Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 2. oktobra 2001. Do
tega roka je možno tudi prijaviti interes za
morebitno sodelovanje neposredno predla-
gatelju posameznega projekta, čigar naslov
je razviden iz projektnega dokumenta.

Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na Ministrstvu za gospo-
darstvo pri Milošu Kuretu, nacionalnem ko-
ordinatorju za EUREKO, po telefonu
01/478-32-56, faksu 01/433-10-31,
e-pošta: milos.kuret@gov.si ali pri Simoni
Novak, telefon 01/478-32-50, faksu
01/433-10-31, e-pošta: simona.no-
vak@gov.si; pri imenovanih dobijo intere-
senti tudi kopije posameznih projektnih do-
kumentov na podlagi pisne vloge.

Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih financi-
ranja, torej se lahko v načelu prijavijo za sode-
lovanje pri posameznih projektih samo orga-
nizacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančni-
mi sredstvi iz lastnih virov ali že imajo ustrezne
nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.

Ministrstvo za gospodarstvo bo na pod-
lagi javnega razpisa subvencioniralo sode-
lovanje slovenskih gospodarskih družb v ob-
javljenih projektih v višini do 25% vrednosti
slovenskega deleža v posameznem projek-
tu, vendar največ v znesku do 12,000.000
tolarjev letno na projekt. V primeru sodelo-
vanja več slovenskih gospodarskih družb
pri istem Eurekinem projektu, se bo sub-
vencija delila po enakih kriterijih na vse so-
delujoče organizacije.

Podrobnejše podatke o programu EU-
REKA lahko dobijo interesenti na internetu
http//www.eureka.be.

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-55633

Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija

Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin

Izvedba registracije stanovanj-1,
SMA_3.1G_NCB1

Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Republika Slovenija je dobila posojilo

pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj
(MBOR) zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepre-
mičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za izvedbo registracije
stanovanj – 1, SMA_3.1G_NCB1. Posojilo
je bilo pridobljeno 17. novembra 1999.

2. Geodetska uprava Republike Sloveni-
je objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
izvedbo registracije stanovanj –1. Javni raz-
pis zajema izvedbo geodetske izmere stav-
bišč, določitev skupnih prostorov stanovanj-
skih objektov, izdelavo etažnih načrtov, ko-
ordinacijo priprave sporazuma o uporabi in
vzdrževanju skupnih prostorov in koordina-
cijo vseh postopkov vezanih na vknjižbo sta-
novanj v zemljiško knjigo.

Razpis je razdeljen na sklope, ki so opre-
deljeni s prostorsko pristojnostjo območnih
geodetskih uprav. Ponudniki se lahko prija-
vijo na razpis v celoti ali pa za posamezne
sklope. Ponudbe bodo ocenjevane po sklo-
pih. Izvedba vsakega sklopa bo dodeljena
ponudniku z najnižjo ceno za sklop. Ponu-
dniki morajo ponuditi vse storitve znotraj do-
ločenega sklopa.

Ponudniki smejo ponuditi popuste.
3. Javni razpis bo potekal v skladu s po-

stopki, ki veljajo za mednarodne javne razpise
in so opredeljeni v smernicah Mednarodne
banke za obnovo in razvoj: Naročila in nabava
v času prejemanja posojila Mednarodne ban-
ke za obnovo in razvoj ter kredita Mednaro-
dne organizacije za razvoj. Javnega razpisa se
lahko udeležijo vsi ponudniki iz držav, ki so
navedene v smernicah Svetovne banke.

4. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije in si pogledajo razpi-
sno dokumentacijo na naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Projekt poso-
dobitve evidentiranja nepremičnin, Andreja
Prelc, soba številka 2/100, Zemljemerska
ulica 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386 1 478 4922, faks: +386 1 478
4822, e-mail: rerm.pco@gov.si.

5. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo v angleškem jeziku na omenje-
nem naslovu ob predložitvi pisnega zahtev-
ka in vplačilu nevračljivega zneska v višini
5.000 SIT na žiro račun proračuna št.:
50100-630-10014.

6. Ponudbe za ta javni razpis morajo pri-
speti na zgoraj navedeni naslov najkasneje
do 15. oktobra 2001 do 9. ure po lokalnem
času. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi
finančno zavarovanje resnosti ponudbe v
znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe.
Prepozno prispela ponudba bo zavrnjena.

7. Odpiranje ponudb v prisotnosti pred-
stavnikov ponudnikov, ki želijo spremljati od-
piranje, bo 15. oktobra 2001 ob 9. uri, na
naslovu: Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Zemljemerska ulica 12, sejna dvora-
na P41, SI-1000 Ljubljana.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 35001-1/2001-327 Ob-55437
Mestna občina Murska Sobota, Kardo-

ševa 2, Murska Sobota, vabi k sodelovanju
zainteresirane investitorje za

izgradnjo poslovno-garažnega objekta
v Murski Soboti

1. Mestna občina Murska Sobota načr-
tuje gradnjo poslovno-garažnega objekta, na
zemljišču parcel št. 1014, 1015/1,
1015/2, 1015/3 in 1019/2 ob Kocljevi
ulici v Murski Soboti, v skladu s spremem-
bami in dopolnitvami zazidalnega načrta, ki
ureja to območje.

2. Namen razpisa je zbrati potencialne
investitorje za izgradnjo poslovno-garažne-
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ga objekta, za katerega obstoji že izdelan
idejni projekt. Zemljišče, na katerem je pred-
videna gradnja objekta, je v lasti Mestne
občine Murska Sobota in v lasti fizičnih
oseb, s katerimi je potrebno predhodno ure-
diti lastninsko-pravna razmerja.

3. Interesenti lahko dobijo podrobnejše
informacije pri strokovni službi Mestne ob-
čine Murska Sobota ali na tel. 531-10-00
(int. 442), kjer je na vpogled tekstualni in
grafični del sprememb in dopolnitev zazi-
dalnega načrta ter izdelan idejni projekt.

4. Zainteresirane investitorje vabimo, da
svoje ponudbe pošljejo na Mestno občino
Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoše-
va 2, v 15 dneh po objavi.

5. Interesenti bodo povabljeni na razgo-
vor, ki bo na sedežu Mestne občine Murska
Sobota v mesecu oktobru 2001.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 118 Ob-55560
Jeklotehna Maribor, d.d., v stečaju na

podlagi sklepa stečajnega senata z dne
3. 9. 2001, opr. št. St 34/96, objavlja

prodajo premičnega premoženja
stečajnega dolžnika z zbiranjem

ponudb in prodajo najugodnejšemu
ponudniku

in sicer:
terjatev do 128 dolžnikov v skupni višini

44,303.282,09 SIT.
Pogoji sodelovanja:
Pisne ponudbe je potrebno poslati v za-

prti ovojnici v 30 dneh po objavi razpisa na
Okrožno sodišče v Mariboru s pripisom “ste-
čaj Jeklotehna d.d., ponudba za odkup –
ne odpiraj”.

Ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in
njegov točen naslov, ponujeni znesek, po-
nudbo pa mora podpisati odgovorna oseba.

Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– fizična oseba potrdilo o državljanstvu RS,
– pravna oseba kopijo sklepa o registra-

ciji pravne osebe, ter pooblastilo za zasto-
panje pravne osebe.

Ponudnik mora pred iztekom roka za od-
dajo ponudb vplačati varščino v višini 10% od
predlagane izklicne cene na žiro račun proda-
jalca št. 51800-690-61626 pri APP RS po-
družnica Maribor. Varščina se izbranemu po-
nudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino,
ostalim ponudnikom pa brez obresti vrne v
treh dneh po zaključku izbiranja ponudb.

O izbiri najboljšega ponudnika bo odlo-
čeno v 10 dneh od dneva, ko je potekel rok
za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je
dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh
od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa
plačati v celoti v 30 dneh po sklenitvi po-
godbe na račun stečajnega dolžnika. Če
najboljši ponudnik ne sklene pogodbe, ali
ne plača v celoti kupnine v predvidenem
roku, se smatra, da je odstopil od nakupa in
je pogodba razveljavljena po samem zako-
nu. Pravna oseba preide v lastništvo kupca
šele takrat ko je v celoti plačana kupnina.
Vse stroške, prometni davek in druge daja-
tve plača kupec. Če kupec ne plača v roku
celotne kupnine ali kakorkoli drugače od-
stopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani
del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stro-
škov, ki so nastali zaradi kupčevega odsto-
pa od nakupa.

Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.

Premoženje se prodaja skupno v kom-
pletu po sistemu “videno - kupljeno”, brez
jamstev za izterljivost.

Ogled dokumentacije je možen vsak de-
lavnik od 8. do 14. ure po predhodni najavi
po tel. 02/420-02-04.

Jeklotehna Maribor, d.d., Maribor

Ob-55523
Smilja Novak, Dalmatinova 3, Ljubljana,

s tem dnem preneham z delovanjem kot
samostojna podjetnica.

Razglasi in objave

Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu

ZUP

Št. 464-8/98-403 Ob-55515
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek

za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podla-
gi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/2000)
in po pooblastilu načelnika Upravne enote
Murska Sobota št. 03100-0002/00-0002
z dne 1. 6. 2000, v upravni zadevi uvedbe
komasacijskega postopka Hodoš, po ura-
dni dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem Abraham Evi, Hodoš, Ba-
log Šarolti, Madžarska, Bihary Eti, Madžar-
ska, Bogar Mariji, Madžarska, Farkaš Rozali-
ji, Francija, Horvat Esteri, Madžarska, Horvat
Ireni, Madžarska, Horvat Odonu, Madžarska,
Horvat Olgi, Madžarska, Kovač Etelki, ZDA,
Laco Ireni, Francija, Nemet Gizeli, Madžar-
ska, Nemet Janezu, Madžarska, Nemet Lud-
viku, Madžarska, Rösler Rozaliji, Murska So-
bota, Sabo Emi, Madžarska, Šegenov Fati-
mi, ZDA, Šek Margareti, Madžarska in Žol-
doš Sidoniji, Madžarska, se postavi Orban
Ludvik, župan Občine Hodoš.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem postop-
ku oziroma ko se ugotovi prebivališče stran-
ke ali ko se pojavi stranka sama, njen zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Št. 464-19/00-403 Ob-55517
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek

za kmetijstvo in gozdarstvo, izdaja na podla-
gi 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in 70/2000)
in po pooblastilu načelnika Upravne enote
Murska Sobota št. 03100-0002/00-0002
z dne 1. 6. 2000, v upravni zadevi uvedbe
komasacijskega postopka Hodoš - železni-
ca, po uradni dolžnosti naslednji sklep:

1. Za začasnega zastopnika komasacij-
skim udeležencem Horvat Francu, Madžar-
ska in Szep Evgenu, Madžarska, se postavi
Orban Ludvik, župan Občine Hodoš.

2. Funkcija začasnega zastopnika pre-
neha po končanem komasacijskem postop-
ku oziroma ko se ugotovi prebivališče stran-

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 018-2/01-121 Ob-55489
1. Upravna enota Gornja Radgona sprej-

me v hrambo pravila Sindikata kovinske in
elektroindustrije Slovenije, sindikalne po-
družnice Elrad International d.o.o. Gor-
nja Radgona, s sedežem Panonska 23,
9250 Gornja Radgona, vpisana v evidenco
sindikatov dne 18. 9. 2001 pod zaporedno
številko 57, z nazivom Pravila o organiziranju
in delovanju sindikalne podružnice Elrad In-
ternatinal d.o.o. Gornja Radgona.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke postane sindikalna podružnica
pravna oseba.

Št. 013-2/01-101 Ob-55636
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem

izdaje te odločbe sprejema v hrambo pravila
o delovanju in organiziranosti sindikata, vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov dne 22.
8. 2001 pod zaporedno št. 51 z nazivom:
pravila o delovanju in organiziranosti Sindi-
kata novinarjev Štajerski val, Šmarje pri
Jelšah, sprejetega na ustanovni seji Sindi-
kata novinarjev Štajerski val, Šmarje pri Jel-
šah, dne 10. 7. 2001, s sedežem: Radio
Štajerski val, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Št. 02401-2/01-1210 Ob-55427
Pravila Sindikata kmetijstva in živilske

industrije Slovenije – Sindikat podjetja
Droga - Sudest Gradišče, s sedežem v
Gradišču 51, 6243 Obrov, ki se hranijo
na Upravni enoti Sežana, na podlagi odloč-
be št. 024-28/93-3 z dne 12. 5. 1993 in
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 28 z dne 22. 4. 1993, se
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Ob-55428
Pravila Sindikata delavcev tekstilne in

usnjarsko predelovalne industije družbe
FILC STUPIS Mengeš, s sedežem v Men-
gšu, Slovenska 40, se hranijo pri Upravni
enoti Domžale pod zaporedno številko
04/01.

Za identifikacijo se določi matična števil-
ka 1513460.”

ke ali ko se pojavi stranka sama, njen zako-
niti zastopnik ali pooblaščenec.

3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3071-17/01-11 Ob-55700
Urad RS za varstvo konkurence je dne

21. 9. 2001 v zadevi priglašene koncentra-
cije družb Corporate Development Inves-
tment poslovno svetovanje d.o.o., Du-
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najska 158, Ljubljana in TVT Nova, dru-
žba za proizvodnjo tirnih vozil d.o.o., Pre-
radovičeva ulica 22, Maribor, na podlagi
drugega odstavka 38. člena Zakona o pre-
prečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99; ZPOmK) izdal odločbo,
s katero je ugotovil, da priglašena koncen-
tracija ni podrejena določbam tega zakona,
ker niso doseženi vrednostni pragovi iz 1.
odstavka 12. člena ZPOmK.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-12/01-7 Ob-55701
Urad RS za varstvo konkurence je 19. 9.

2001 v zadevi priglašenih koncentracij po-
djetij Telemach, družba za komunikacij-
ske storitve d.o.o., Vojkova cesta 74,
Ljubljana, in Link, inženiring in proizvod-
nja telekomunikacijskih kabelsko razde-
lilnih sistemov d.o.o., Hotimirjeva 19,
Ljubljana, ter podjetij Telemach, družba
za komunikacijske storitve d.o.o., Voj-
kova cesta 74, Ljubljana, in Astra Tele-
kom, podjetje za antensko-kabelske si-
steme, elektroinstalacije, inženiring in
trgovino, d.o.o., Moste 26A, Žirovnica,
sprejel odločbo kot sledi iz izreka v nadalje-
vanju:

1. Urad priglašenima koncentracijama
podjetij Telemach in Link ter Telemach in
Astra Telekom ne nasprotuje in izjavlja, da
sta skladni s pravili konkurence, če bodo
izpolnjene dodatne obveznosti in pogoji iz
druge točke izreka.

2. Dodatne obveznosti in pogoji, s kate-
rimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:

Podjetje Telemach mora v roku devetde-
setih dni od dneva vročitve odločbe zagoto-
viti ustrezno organizacijsko in računovod-
sko ločitev, ki bo na eni strani omogočila
delitev prihodkov, odhodkov in stroškov po
opravljanju posameznih storitev, ki jih nudi
preko kabelsko-komunikacijskega sistema,
in delitev prihodkov, odhodkov in stroškov v
povezavi z upravljanjem kabelsko-komuni-
kacijskega sistema na drugi strani.

Podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema opravlja-
nje teh storitev pod enakimi pogoji, kot ve-
ljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-ko-
munikacijskih sistemih, s katerimi upravlja
samo oziroma s katerimi upravlja družba,
nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na
katerih je hkratno opravljanje obravnavanih
storitev s strani dveh ali več ponudnikov
tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach mo-
ra sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom na-
vedenega roka objaviti v Uradnem listu RS
in v Dnevniku, ki izhaja na celotnem obmo-
čju Republike Slovenije. Podjetje Telemach
mora Uradu hkrati posredovati natančne po-
datke o tehnični usposobljenosti omrežja za
namen izpolnitve obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu dodatnemu ponudniku storitev
dostopa do interneta preko kabelsko-komu-
nikacijskega sistema opravljanje teh storitev
pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje
Telemach oziroma za drugega ponudnika,

če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje,
na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s ka-
terimi upravlja samo oziroma s katerimi
upravlja družba, nad katero Telemach izvr-
šuje nadzor, in na katerih je hkratno oprav-
ljanje obravnavanih storitev s strani dveh ali
več ponudnikov tehnično izvedljivo. Podje-
tje Telemach mora sprejeti pogoje in cene
za opravljanje obravnavanih storitev in jih
pred iztekom navedenega roka objaviti v
Uradnem listu RS in v Dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije. Po-
djetje Telemach mora Uradu hkrati posre-
dovati natančne podatke o tehnični uspo-
sobljenosti omrežja za namen izpolnitve
obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora nemudoma,
najkasneje pa v osmih dneh po izteku roka
iz prve alinee drugega odstavka izreka
odločbe, zagotoviti kabelskim operaterjem,
ki jim posreduje televizijske in radijske sig-
nale, posredovanje navedenih signalov pod
enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje Tele-
mach, upoštevajoč računovodsko in orga-
nizacijsko ločenost opravljanja storitev. Po-
djetje Telemach mora sprejeti pogoje in ce-
ne za opravljanje obravnavanih storitev in jih
pred iztekom določenega roka objaviti v Ura-
dnem listu RS in v Dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije.

Podjetje Telemach mora Uradu nemu-
doma, najkasneje pa v osmih dneh po izte-
ku rokov iz prve, druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe, Uradu pre-
dložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavlje-
nega pogoja.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-4/01-16 Ob-55702
Urad RS za varstvo konkurence je 19. 9.

2001 v zadevi izvedene koncentracije po-
djetij Telemach, družba za komunikacij-
ske storitve d.o.o., Vojkova cesta 74,
Ljubljana, in Sistel, podjetje za inženi-
ring, trženje in montažo telekomunika-
cijskih sistemov, d.o.o., Medvedova 28,
Ljubljana, sprejel odločbo kot sledi iz izre-
ka v nadaljevanju:

1. Urad koncentraciji podjetij Telemach
in Sistel ne nasprotuje in izjavlja, da je skla-
dna s pravili konkurence, če bodo izpolnje-
ne dodatne obveznosti in pogoji iz druge
točke izreka.

2. Dodatne obveznosti in pogoji, s kate-
rimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:

Podjetje Telemach mora v roku 90 dni
od dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrez-
no organizacijsko in računovodsko ločitev,
ki bo na eni strani omogočila delitev prihod-
kov, odhodkov in stroškov po opravljanju
posameznih storitev, ki jih nudi preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema, in deli-
tev prihodkov, odhodkov in stroškov v po-
vezavi z upravljanjem kabelsko-komunika-
cijskega sistema na drugi strani.

Podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema opravlja-
nje teh storitev pod enakimi pogoji, kot ve-
ljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-ko-
munikacijskih sistemih, s katerimi upravlja
samo oziroma s katerimi upravlja družba,

nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na
katerih je hkratno opravljanje obravnavanih
storitev s strani dveh ali več ponudnikov
tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach mo-
ra sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom na-
vedenega roka objaviti v Uradnem listu RS
in v Dnevniku, ki izhaja na celotnem obmo-
čju Republike Slovenije. Podjetje Telemach
mora Uradu hkrati posredovati natančne po-
datke o tehnični usposobljenosti omrežja za
namen izpolnitve obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu dodatnemu ponudniku storitev
dostopa do interneta preko kabelsko-komu-
nikacijskega sistema opravljanje teh storitev
pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje
Telemach oziroma za drugega ponudnika,
če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje,
na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s ka-
terimi upravlja samo oziroma s katerimi
upravlja družba, nad katero Telemach izvr-
šuje nadzor, in na katerih je hkratno oprav-
ljanje obravnavanih storitev s strani dveh ali
več ponudnikov tehnično izvedljivo. Podje-
tje Telemach mora sprejeti pogoje in cene
za opravljanje obravnavanih storitev in jih
pred iztekom navedenega roka objaviti v
Uradnem listu RS in v Dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije. Po-
djetje Telemach mora Uradu hkrati posre-
dovati natančne podatke o tehnični uspo-
sobljenosti omrežja za namen izpolnitve
obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora Uradu nemu-
doma, najkasneje pa v osmih dneh po izte-
ku rokov iz prve, druge in tretje alinee dru-
gega odstavka izreka odločbe, Uradu pre-
dložiti ustrezen dokaz o izpolnitvi postavlje-
nega pogoja.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-26/01-5 Ob-55703
Urad RS za varstvo konkurence je 18. 9.

2001 v zadevi priglašene koncentracije po-
djetij Telemach, družba za komunikacij-
ske storitve d.o.o., Vojkova cesta 74,
Ljubljana, in Telmont, inženiring in grad-
nja telekomunikacijskih omrežij, CATV
in RTV difuzija, d.o.o., Koper, Ulica 15.
maja št. 10b, Koper, sprejel odločbo kot
sledi iz izreka v nadaljevanju:

1. Urad priglašeni koncentraciji podjetij
Telemach in Telmont ne nasprotuje in izjav-
lja, da je skladna s pravili konkurence, če
bodo izpolnjene dodatne obveznosti in po-
goji iz druge točke izreka.

2. Dodatne obveznosti in pogoji, s kate-
rimi se zagotovi skladnost koncentracije s
pogoji ZPOmK:

Podjetje Telemach mora v roku 90 dni
od dneva vročitve odločbe zagotoviti ustrez-
no organizacijsko in računovodsko ločitev,
ki bo na eni strani omogočila delitev prihod-
kov, odhodkov in stroškov po opravljanju
posameznih storitev, ki jih nudi preko ka-
belsko-komunikacijskega sistema, in deli-
tev prihodkov, odhodkov in stroškov v po-
vezavi z upravljanjem kabelsko-komunika-
cijskega sistema na drugi strani.

Podjetje Telemach mora v 18 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu drugemu ponudniku prenosa
radijskih in televizijskih signalov preko ka-
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belsko-komunikacijskega sistema opravlja-
nje teh storitev pod enakimi pogoji, kot ve-
ljajo za podjetje Telemach, na kabelsko-ko-
munikacijskih sistemih, s katerimi upravlja
samo oziroma s katerimi upravlja družba,
nad katero Telemach izvršuje nadzor, in na
katerih je hkratno opravljanje obravnavanih
storitev s strani dveh ali več ponudnikov
tehnično izvedljivo. Podjetje Telemach mo-
ra sprejeti pogoje in cene za opravljanje
obravnavanih storitev in jih pred iztekom na-
vedenega roka objaviti v Uradnem listu RS
in v Dnevniku, ki izhaja na celotnem obmo-
čju Republike Slovenije. Podjetje Telemach
mora Uradu hkrati posredovati natančne po-
datke o tehnični usposobljenosti omrežja za
namen izpolnitve obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora v 12 mesecih
od dneva vročitve odločbe omogočiti naj-
manj enemu dodatnemu ponudniku storitev
dostopa do interneta preko kabelsko-komu-
nikacijskega sistema opravljanje teh storitev
pod enakimi pogoji, kot veljajo za podjetje
Telemach oziroma za drugega ponudnika,
če ima ta zagotovljene ugodnejše pogoje,
na kabelsko-komunikacijskih sistemih, s ka-
terimi upravlja samo oziroma s katerimi
upravlja družba, nad katero Telemach izvr-
šuje nadzor, in na katerih je hkratno oprav-
ljanje obravnavanih storitev s strani dveh ali
več ponudnikov tehnično izvedljivo. Podje-
tje Telemach mora sprejeti pogoje in cene
za opravljanje obravnavanih storitev in jih
pred iztekom navedenega roka objaviti v
Uradnem listu RS in v Dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije. Po-
djetje Telemach mora Uradu hkrati posre-
dovati natančne podatke o tehnični uspo-
sobljenosti omrežja za namen izpolnitve
obravnavanega pogoja.

Podjetje Telemach mora Uradu nemu-
doma, najkasneje pa v osmih dneh po izte-
ku posameznega izmed rokov iz prve, dru-
ge in tretje alinee drugega odstavka izreka
odločbe, Uradu predložiti ustrezen dokaz o
izpolnitvi posameznega izmed postavljenih
pogojev.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-4/01-15 Ob-55707
Urad RS za varstvo konkurence je 18. 9.

2001 v zadevi ugotavljanja kršitev 12. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja kon-
kurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nada-
ljevanju: ZPOmK) s strani podjetja Tele-
mach družba za komunikacijske stori-
tve d.o.o., Vojkova cesta 74, Ljubljana,
sprejel naslednji sklep kot sledi iz izreka v
nadaljevanju:

1. Postopek ugotavljanja kršitve 12. čle-
na ZPOmK s strani podjetja Telemach dru-
žba za komunikacijske storitve d.o.o., Voj-
kova cesta 74, Ljubljana, se ustavi v delu, ki
se nanaša na ugotavljanje opustitve priglasi-
tve pridobitve nadzora podjetja Telemach
nad podjetjem S.T.I. Telecom d.o.o., Trpin-
čeva ulica 39, Ljubljana.

2. Čeprav je podjetje Telemach pridobi-
lo nadzor nad podjetjem S.T.I. Telecom v
smislu določb drugega odstavka 11. člena
ZPOmK, v obravnavanem primeru ne gre za
koncentracijo, ki bi jo bilo treba priglasiti
Uradu, ker koncentracija ne presega pra-
gov, ki jih določa 12. člen ZPOmK.

Urad RS za varstvo konkurence

Napoved potrebnih
denarnih sredstev za

zagotavljanje
likvidnosti proračuna

Št. 403-14/2001 Ob-55641
V skladu z Navodilom o pogojih ter nači-

nu ponudbe prostih denarnih sredstev ozi-
roma prostega namenskega premoženja Mi-
nistrstvu za finance (Ur. l. RS, št. 81/00)
objavljamo napoved potrebnih denarnih
sredstev za zagotavljanje likvidnosti Prora-
čuna Republike Slovenije v mesecu okto-
bru.

Ministrstvo za finance sprejema ponud-
be za nakup zadolžnic v okvirni višini 9.000
mio SIT. Ministrstvo za finance bo vpisovalo
zadolžnice med 1. 10. 2001 in 31. 10.
2001.

Najmanjši znesek ponudbe za nakup za-
dolžnic znaša 50 mio SIT.

Zavezanci za ponudbo prostih denarnih
sredstev oziroma prostega namenskega
premoženja Ministrstvu za finance pošljejo
ponudbe za nakup zadolžnic po faksu na
številko 01/425-70 -66.

Ministrstvo za finance

Javne prodaje delnic

Ob-55455
Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi

četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice

Triglav, d.d.
1. Prodajalec: Tekstil, d.d., Letališka 34,

1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: 10 delnic Zavarovalni-

ce Triglav, d.d.
Prodajna cena: 15.000 DEM v tolarski

protivrednosti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila, po del-
nici.

2. Prodajalec: Bartec – Varnost, d.o.o.,
Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi.

Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalni-
ce Triglav, d.d.

Prodajna cena: 1,500.000 SIT.
Rok plačila: 8 dni po podpisu pogodbe.
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.

Objave gospodarskih
družb

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.

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-55456
Delikatesa d.d. Ljubljana, Cesta Ljubljan-

ske brigade 9a, 1000 Ljubljana, sporoča,
da je družba Terme Čatež d.d., Topliška c.
35, Čatež ob Savi, pridobila 48.146 delnic
družbe Delikatesa d.d. Ljubljana.

Delikatesa, d.d., Ljubljana

Ob-55521
Na podlagi drugega in četrtega odstavka

465. člena Zakona o gospodarskih družbah
uprava družbe Gradis Gradbeno podjetje
Celje d.d. sporoča, da je družba GEMAG
d.o.o. Gregorčičeva 29a, 2000 Maribor,
odkupila 31.685 delnic delniške družbe
Gradis Gradbeno podjetje Celje d.d., kar
predstavlja 66,01% lastniški delež v osnov-
nem kapitalu družbe Gradis Gradbeno po-
djetje Celje d.d.

Gradis Gradbeno podjetje Celje d.d.
uprava družbe – predsednica

Lidija Žagar univ. dipl. ek.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-55429
V skladu z določbami 454. člena Zako-

na o gospodarskih družbah in na podlagi
sklepa skupščine družbe z dne 21. 8.
2001, direktor družbe Koroške pekarne
d.d. Dravograd, vpisane v sodnem registru
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu pod
vložno številko 1/01084/00 objavlja

sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala

ki je bil sprejet dne 21. 8. 2001:
osnovni kapital, ki znaša v nominalni vre-

dnosti 163,700.000 SIT se zmanjša za no-
minalno vrednost 27,500.000 SIT, tako da
po zmanjšanju znaša v nominalni vrednosti
136,200.000 SIT.

Direktor pozove upnike, da se izjavijo ali
soglašajo s prej navedenim zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

Koroške pekarne d.d. Dravograd

Ob-55663
Na podlagi 454. člena Zakona o gospo-

darskih družbah, Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala

družbe
Vlada Republike Slovenije, ki nastopa v

funkciji ustanovitelja in edinega družbenika
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
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je na seji dne 11. 3. 1999 sprejela sklep,
da se osnovni kapital družbe Rudnik Zagor-
je v zapiranju, d.o.o., zmanjša iz obstoječih
1.289,383.000 SIT na 792,111.219,93
SIT, zaradi pokrivanja dela izgube v letu
1997 v višini 497,271.780,07 SIT.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., pozi-
va vse upnike, da se zglasijo na sedežu
družbe v Zagorju ob Savi, Grajska 2 in da
izjavijo, da soglašajo z zmanjšanjem osnov-
nega kapitala.

Rudnik Zagorje
v zapiranju d.o.o., Zagorje

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Št. 33 Ob-55522
Na podlagi 4. člena statuta delniške dru-

žbe CDE nove tehnologije d.d., sklicujem

7. redno skupščino delničarjev
delniške družbe CDE nove tehnologije

d.d.,
ki bo dne 30. 10. 2001 ob 12. uri v

prostorih družbe, Celovška cesta 280, Ljub-
ljana.

Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija za izved-
bo skupščine, zapisnikar in notar.

2. Potrditev delniške knjige.
Predlog sklepa: potrdi se delniška knji-

ga, ter lastniška struktura po delniški knjigi.
3. Poročilo o izvedbi sklepov 6. redne

skupščine z dne 12. 7. 2000.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

izvedbi sklepov 6. redne skupščine z dne
12. 7. 2000.

4. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo za leto 2000 in potrditev poslovnih
pogodb ter njihovega podaljšanja.

5. Predlog razdelitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog raz-

delitve čistega dobička.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpoged delničarjem v prostorih dru-
žbe CDE nove tehnologije d.d., Celovška
cesta 280, Ljubljana, vsak dan od 8. do 15.
ure. Delničarji lahko v sedmih dneh po pre-
jemu obvestila sklica skupščine podajo pre-
dloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge na sedež družbe. Pre-
dlogi delničarjev so lahko le v pisni obliki in
razumno utemeljeni.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo vsi

imetniki delnic CDE nove tehnologije d.d.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah dnevnega reda po-

teka z glasovnicami. Sklepi se sprejemajo z
dvotretjinsko večino oddanih glasov.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu na skupščino v zameno
za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis
pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se skup-
ščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavna ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

CDE nove tehnologije d.d.
Matej Žvan

direktor

Ob-55534
Na podlagi 39. člena Statuta delniške

družbe sklicujemo

6. skupščino
KIV d. d., Vransko 66, Vransko,

dne 30. 10. 2001 ob 15. uri, na sedežu
podjetja na Vranskem, Vransko 66, pisarna
direktorja družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Izvoli se:
– za predsednika skupščine Cugmas Ve-

limiro,
– za preštevalce glasov Jug Marjanco in

Tavčer Gerlinde.
Seji bo prisostvovala notarka Jožica Škrk

iz Slovenske Bistrice.
2. Predlog sklepa o ugotovitvi in delitvi

čistega dobička.
Predlog sklepa: po predlogu uprave se

sprejme sklep: čisti dobiček družbe KIV d.d.
za leto 2000 znaša 2,090.442,30 SIT in
ostane nerazporejen.

3. Imenovanje revizorja za leto 2001.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno

leto 2001 se na temelju predloga nadzor-
nega sveta družbe imenuje revizorsko dru-
žbo Plus revizija d.o.o. Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe
KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9. do
12. ure, od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udele-
žijo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoji za udeležbo na skupščini ali gla-
sovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine, v tajništvu dru-
žbe, na sedežu družbe, pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpo-
stavitve evidenc in prevzema glasovnic za
glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo zase-
danje pol ure kasneje v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

KIV d.d.
uprava

Ivo Kreča

Ob-55540
Na podlagi 37. člena statuta družbe Var-

nost Vič, varovanje premoženja, d.d., upra-
va sklicuje

4. sejo skupščine družbe
Varnost Vič, varovanje premoženja,

d.d., Ljubljana, Koprska 94,
ki bo dne 30. 11. 2001 ob 8. uri, na

sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave: za predsedujo-
čo skupščini se izvoli Branko Neffat.

Izvoli se preštevalki glasov: Barbaro Bo-
bek, Olgo Cimperšek.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.

2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Ob pozitivnem mnenju nazornega sveta
je predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlagane spremembe in dopolnitve in
čistopis statuta družbe.

Spremembe in dopolnitve statuta družbe
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., zač-
nejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov delničarjem bo na voljo v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Varnost Vič, d.d.
direktor

Marjan Dovjak, ek.

Št. 10946 Ob-55578
Na podlagi 6.4. člena statuta delniške

družbe Iskra Vzdrževanje, d.d. in na pod-
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lagi 66. člena Zakona o prevzemih (Ur. l.
RS, št. 47/97) uprava sklicuje

6. skupščino delničarjev,
ki bo v sejni sobi na sedežu družbe v

Kranju, Savska loka 4, v petek, 26. oktobra
2001 ob 12. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-

nih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se naslednje de-

lovne organe skupščine:
Za predsednika skupščine se izvoli Kern

Marijo.
Verifikacijska komisija: Rezman Brane in

Hribar Peter.
Za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notarja Vojka Pintarja iz Kranja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na podlagi poročila veri-

fikacijske komisije predsednik ugotovi
sklepčnost skupščine.

3. Obravnava poročila uprave o poslov-
nih rezultatih za leto 2000 in poročila o
revidiranju računovodskih izkazov družbe za
leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2000.

4. Delitev dobička za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o deli-

tvi dobička za leto 2000 in delitev dela ne-
razporejenega dobička iz preteklih let po
predlogu uprave in nadzornega sveta.

Dobiček iz leta 2000 v višini
10,450.471,86 SIT, ostanek nerazporeje-
nega dobička iz preteklih let v višini
20,239.825,20 SIT ter revalorizacija ne-
razdeljenega dobička iz preteklih let v višini
3,904.004,13 SIT, to je v skupni vrednosti
34,594.301,19 SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2001

se za revizorja imenuje družbo Euro-In &
Partners, revizija in svetovanje, d.o.o., Ško-
fja Loka.

6. Ustanovitev sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

ustanovi sklad lastnih delnic v višini 10%
vrednosti kapitala.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Čas zasedanja: skupščina je sklicana za

26. 10. 2001, ob 12. uri. Če ob prvem
sklicu ni dosežena sklepčnost, se ponovno
zasedanje skupščine določi za isti dan, to je
26. 10. 2001, ob 13. uri. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, skladno s statutom,
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo 3 dni pred
zasedanjem skupščine. Skupščinski prostor
bo odprt eno uro pred začetkom zasedanja.

Delničarji glasujejo osebno, po poobla-
ščencu ali zastopniku na skupščini, ko svo-
jo udeležbo potrdijo s podpisom na sezna-
mu prisotnih udeležencev.

Pooblaščenec mora k prijavi udeležbe
priložiti pisno pooblastila.

Delničarji lahko sporočijo svoje nas-
protne predloge družbi v 7 dneh po objavi
sklica skupščine. Predlogi morajo biti pi-
sni, obrazloženi in posredovani na sedež
družbe.

Gradivo: gradivo s predlogi sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda je za-
interesiranim delničarjem na vpogled v času
od 25. septembra 2001 dalje na sedežu
družbe v Kranju, Savska loka 4, vsak delov-
ni dan med 10. in 12. uro.

Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj
uprava družbe

Ob-55603
Na podlagi 6.3 člena Statuta Elektro-

montaža d.d. Ljubljana, Tržaška 126,
sklicuje uprava

5. skupščino delničarjev,
ki bo dne 29. 10. 2001 ob 14. uri, v

sejni sobi družbe, Tržaška 126, Ljubljana, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-
čnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, zapisnikarja in preštevalca glasov
ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila, revizorskega poročila in mnenja nad-
zornega sveta za leto 2000.

Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-
ročilo uprave in revizijsko poročilo za po-
slovno leto 2000.

3. Sprejem načina razdelitve dobička za
leto 2000.

Predlog sklepa: celotni dobiček za leto
2000 se razporedi v rezerve.

4. Sklep o imenovanju pooblaščenega
revizorja za leto 2001.

Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-
zorja za leto 2001 se imenuje podjetje Con-
tura Revizijska družba d.o.o. Ljubljana.

5. Sklep o razrešitvi člana nadzornega
sveta in imenovanju novega.

Predlog sklepa: po predlogu nadzorne-
ga sveta se razreši enega člana nadzornega
sveta in imenuje novega.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo delni-
čarji, ki so vpisani v delniško knjigo najmanj
20 dni pred zasedanjem skupščine in njiho-
vi pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu družbe pi-
sno prijavijo svojo udeležbo.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
družbe, Tržaška 126, vsak delovni dan od
7. do 15. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih glasov.

Elektromontaža d.d.
direktor družbe:

Dare Stojan

Ob-55624
Na podlagi točke 9.3 Statuta Komunale

Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, No-
va Gorica sklicujem

7. redno skupščino družbe

ki bo v sredo 7. 11. 2001 ob 15.30 na
sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. ju-
nija 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in za-

pisnikarja ter določitev notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnega po-
ročila družbe za leto 2000.

4. Odločanje o delitvi dobička za leto
2000.

5. Imenovanje revizorja za leto 2001.
6. Odločanje o sprejemu “Dolgoročne-

ga načrta delovanja in razvoja podjetja”.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K točki 2: izvolijo se predlagani člani

verifikacijske komisije, zapisnikar in določi
notarka Eva Lučovnik.

K točki 3: sprejme se letno poročilo dru-
žbe za leto 2000.

K točki 4: sprejme se predlagana delitev
dobička za leto 2000.

K točki 5: za revizorja delniške družbe
za leto 2001 se imenuje: KPMG Slovenija
d.o.o.

K točki 6: sprejme se “Dolgoročni načrt
delovanja in razvoja podjetja”.

K točki 7: sprejme se oblikovanje skla-
da.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 10 dneh po objavi
tega sklica v tajništvu na sedežu družbe.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki imenskih delnic, ki so kot delničarji vpi-
sani v delniško knjigo družbe najmanj 3 dni
pred sejo skupščine. Seznam delničarjev je
dostopen na vpogled vsakemu delničarju
dva delovna dneva pred sejo skupščine na
sedežu družbe od 8. do 12. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih s pismenimi poo-
blastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci se
lahko udeležijo skupščine, če najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo svojo udeležbo v tajništvu družbe.

Prosim, da se pred pričetkom skupšči-
ne udeleženci podpišejo v seznam prisot-
nih udeležencev in prevzamejo glasovalne
lističe.

Če skupščina ob napovedani uri (prvi
sklic) ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje skupščine eno uro pozneje v istem pro-
storu.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunala Nova Gorica d.d.
direktor

Davorin Volk

Ob-55664
Uprava delniške družbe in nadzorni svet

Tekstil, d.d., na podlagi 40. člena statuta
Tekstil, d.d., sklicuje

7. redno sejo skupščine
Tekstil, d.d.,

ki bo 29. 10. 2001 ob 11. uri, v prosto-
rih jedilnice Tekstila.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvoli-

tev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju zapisnikarja, dveh preštevalcev gla-
sov, notarja in predsedujočega skupščine.
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2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Poslovno poročilo uprave za leto

2000.
Na predlog uprave in po pozitivnem

mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me sklep.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo uprave za leto 2000.

4. Predlog delitve dobička za leto
2000.

Na predlog uprave in po pozitivnem
mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me sklep.

Predlog sklepa:
– ugotovljeni dobiček iz leta 1995 s pri-

padajočo revalorizacijo v višini 5,105.697
SIT se prenese v rezerve družbe,

– ugotovljeni dobiček iz let 1996 do
2000 v višini 16,414.247,74 SIT skupaj s
pripadajočo revalorizacijo v višini
2,382.019,54 SIT ter dobiček leta 200 v
višini 20,512.676,40 SIT ostane nerazpo-
rejen.

5. Dokapitalizacija družbe.
Na predlog uprave in po pozitivnem

mnenju nadzornega sveta skupščina sprej-
me sklep.

Predlog sklepa:
– osnovni kapital družbe se poveča iz

dosedanjih 512,666.000 SIT za
29,150.000 SIT na 541,816.000 SIT, za
kar družba izda 1325 prednostnih imen-
skih kumulativnih delnic, z nominalno vre-
dnostjo 22.000 SIT za delnico,

– celotna vrednost izdanih delnic je
85,462.500 SIT (prodajna cena je knjigo-
vodska vrednost delnice na dan 31. 12.
2001 in znaša 64.500 SIT),

– delnice so v nematerializirani obliki in
bodo knjižene pri KDD,

– nominalna cena ene delnice je
22.000 SIT, vrednost na novo izdanih del-
nic je 29,150.000 SIT,

– delnice se lahko vpišejo najkasneje
do 15. 11. 2001 in vplačajo z gotovinskim
nakazilom najkasneje do 30. 11. 2001 na
žiro račun št. 50100-601-14931, pri
Agenciji za plačilni promet,

– osnovni kapital se poveča za vplača-
ne delnice do 30. 11. 2001,

– delnice morajo biti v celoti vplačane
pred pred vpisom povečanega osnovnega
kapitala v sodni register,

– dividenda se izplača iz bilančnega do-
bička prednostno v višini 8% na vsakoletno
revalorizirano vrednost prodajne cene del-
nice,

– razred delnic razred 2 – prednostne
delnice,

– delnice nimajo glasovalne pravice, ra-
zen v primerih, kot jih določa zakon,

– delnice so prosto prenosljive,
– prednostna pravica dosedanjih delni-

čarjev na nakup delnic se v celoti izključi,
– skupščina pooblasti nadzorni svet, da

znesek osnovnega kapitala in število del-
nic uskladi z dejanskim vpisom in vplači-
lom novih delnic.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Na predlog uprave in ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se skupščini pre-
dlaga sklep:

1. Ustanovi se sklad za nakup la-
stnih delnic v višini 51,000.000 SIT.

2. Skupščina pooblasti upravo, da v
okviru opredeljenega zneska pridobi la-
stne delnice razreda 2 (prednostne kumu-
lativne delnice) po ceni v intervalu med
64.500 SIT in revalorizirano prodajno ce-
no od dneva prodaje in dneva nakupa za
delnico z namenom, da delnice ponudi v
odkup delavcem družbe ali z njo poveza-
nih družb po principu, kot ga določa 313.
člen ZGD in 219. člen istega zakona.

3. Viri za oblikovanje sklada lastnih
delnic so:

– druge rezerve,
– vplačan presežek kapitala,
– revalorizacije presežka vplačane-

ga kapitala.
7. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga za pooblašče-

nega revizorja za leto 2000 Revizijsko hi-
šo RFR – Ernst & Young.

Predlog sklepa: za pooblaščenega re-
vizorja za leto 2001 skupščina imenuje
RFR – Ernst & Young, revizijska družba,
d.o.o.

8. Vprašanja in odgovori.
Skupščine se lahko udeležijo delničar-

ji, v korist katerih so delnice na dan 20.
10. 2001 vknjižene na računu vrednostnih
papirjev, ki ga vodi Klirinško depotna dru-
žba oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, ki imajo pisna pooblastila.

Udeležbo na skupščini je potrebno na-
javiti upravi družbe najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, na sejo skupšči-
ne pa je zaradi ureditve formalnosti potre-
bno priti uro pred pričetkom seje.

Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe od
dneva objave.

V primeru, da skupščina ne bo sklep-
čna, bo skladno s 45. členom statuta po-
novno zasedanje istega dne ob 14. uri, v
istem prostoru. Skupščina bo takrat odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala (drugi sklic).

Tekstil, d.d., Ljubljana
uprava:

generalni direktor
Stane Zidar, ek.

Ob-55673
Na podlagi statuta delniške družbe Av-

toobnova Maribor trgovina, storitve d.d.
in v skladu z določbami Zakona o gospo-
darskih družbah sklicujem

4. skupščino
družbe Avtoobnova Maribor trgovina,

storitve d.d.,
ki bo v ponedeljek, 29. oktobra 2001,

ob 13. uri na sedežu družbe, Jadranska
c. 25, 2000 Maribor.

Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna. Izvolijo se organi skupšči-
ne: predsednik skupščine in dva prešteval-
ca glasov. Na skupščini bo prisoten notar.

2. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila o poslovanju družbe za leto 2000 z
mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se letno po-
ročilo o poslovanju Avtoobnove Maribor
d.d. za leto 2000 z mnenjem revizorja.

3. Pokrivanje izgube prejšnjih let.
Predlog sklepa: izguba iz poslovenga

leta 1997 po stanju na dan 31. 12. 2000,
v višini 14,114.556,93 SIT SIT in revalo-
rizacijski popravek izgube iz poslovenga
leta 1997 po stanju na dan 31. 12. 2000,
v višini 5,598.512,78 SIT se na dan 1. 1.
2001 krije v breme revalorizacijskega po-
pravka osnovnega kapitala v višini
19,813.069,71 SIT, izguba iz posloven-
ga leta 1998 po stanju na dan 31. 12.
2000, v višini 98,945.457,50 SIT in re-
valorizacijski popravek izgube iz poslov-
nega leta 1998 po stanju na dan 31. 12.
2000, v višini 29,973.699,58 SIT se na
dan 1. 1. 2001 krije v breme revaloriza-
cijskega popravka osnovnega kapitala v
višini 128,919.157,08 SIT, izguba iz po-
slovenga leta 1999 po stanju na dan 31.
12. 2000, v višini 117,967.743,17 SIT
in revalorizacijski popravek izgube iz po-
slovnega leta 1999 po stanju na dan 31.
12. 2000, v višini 10,499.129,15 SIT se
na dan 1. 1. 2001 krije v breme revalori-
zacijskega popravka osnovnega kapitala v
višini 128,466.872,32 SIT.

4. Imenovanje pooblaščenega revizor-
ja za leto 2001.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revi-
zijsko družbo za poslovno leto 2001 se
imenuje: In revizija, družba za revidiranje
in svetovanje d.o.o., Linhartova 1, 1113
Ljubljana.

Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico do udeležbe na skupščini in

glasovalno pravico lahko uresničijo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki so vpisani v delniški knjigi družbe na
dan izvedbe skupščine in ki se pisno pri-
javijo osebno ali priporočeno pošiljko do-
stavijo najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvo uprave družbe. Poo-
blastilo mora biti pisno in shranjeno na
sedežu družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino javijo v tajništvu uprave
družbe, kjer bodo s podpisom na sezna-
mu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost
in prevzeli glasovanice za glasovanje. O
vseh točkah dnevnega reda razen prve
točke se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščen-
ci se ob prijavi izkažejo z osebnim doku-
mentom, pisnim pooblastilom, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega regis-
tra.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skup-
ščine eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. V tem primeru bo skup-
ščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe od 29. 9. 2001 do 29. 10.
2001 vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Avtoobnova Maribor, trgovina,
storitve, d.d., Maribor

uprava družbe
Bojan Košar, univ. dipl. ek.
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Razširitev dnevnega reda
Ob-55520

Na podlagi 284., 286. in 288. člena
Zakona o gospodarskih družbah uprava del-
niške družbe Gradis Gradbeno podjetje Ce-
lje d.d. Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje,
objavlja

razširitev dnevnega reda
III. seje skupščine delniške družbe

Gradis Gradbeno podjetje Celje d.d.,
ki jo predlaga delničar družbe GEMAG

d.o.o., Gregorčičeva 29a, 2000 Maribor.
Dnevni red se razširi tako, da se doda

novi točki.
5. Predlog sprememb statuta družbe.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta

predstavnikov delničarjev.
Točka 5.: predlog sprememb statuta

družbe.
Predlog sklepa št. 5.1.: spremeni se 24.

člen statuta, ki na novo glasi:
24. člen
Nadzorni svet šteje 6 članov, od katerih

4 z večino oddanih glasov imenuje skupšči-
na, 2 pa svet delavcev. Vsi člani nadzorne-
ga sveta družbe imajo enake pravice in dol-
žnosti, če ni s tem statutom drugače dolo-
čeno.

Predlog sklepa št. 5.2.: spremeni se 26.
člen statuta, ki na novo glasi:

26. člen
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri skle-

panju navzoča vsaj polovica članov nadzor-
nega sveta. Člani se lahko udeležijo sklepa-
nja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice.
Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je
potrebna večina oddanih glasov. V primeru
neodločenega glasovanja je odločujoč glas
predsednika nadzornega sveta.

Skladno s sprejetima sklepoma se izde-
la nov čistopis statuta družbe, ki ga podpiše
predsednik skupščine.

Obrazložitev:
Predlagana sprememba je v skladu z ve-

ljavnimi zakonskimi določili in zagotavlja
učinkovito izvajanje funkcije nadzora s stra-
ni predstavnikov kapitala, ki se vključujejo v
delo organov družbe.

6. točka: imenovanje članov nadzorne-
ga sveta predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa št. 6.1.:
Skupščina se seznani, da z dnem izved-

be skupščine na podlagi nepreklicnih pi-
snih odstopnih izjav preneha mandat čla-
nom nadzornega sveta predstavnikom del-
ničarjev, in sicer Jamnik Borutu, Herič Boš-
tjanu in Tekstor Sandiju.

Za nove člane nadzornega sveta pred-
stavnike delničarjev se za mandatno dobo 4
let z dnem izvedbe skupščine imenuje:

1. Franja Bobinca,
2. Borisa Cekova,
3. Neveno Teo Gorjup.
Predlog sklepa št. 6.2.:
V skladu s sprejetimi spremembami 24.

člena statuta pod 5. točko dnevnega reda
skupščine se za člana nadzornega sveta
predstavnika delničarjev z dnem izvedbe re-
gistracije sprememb statuta imenuje Dra-
gana Grgiča za mandatno dobo 4 let.

Obrazložtev:
Predlagana razširitev dnevnega reda in

vsebina sklepov sledi podanim odstopnim

izjavam dosedanjih članov nadzornega sve-
ta in sprejetim spremembam statuta, ki so
predlagane z razširitvijo dnevnega reda
skupščine.

Gradis Gradbeno podjetje Celje, d.d.
uprava – predsednica

Lidija Žagar, univ. dipl. ek.

Nasprotni predlog
Ob-55618

Na podlagi 286. in 288. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Ter-
moplasti-Plama d.d. sporoča delničarjem, da
je za 5. skupščino d.d., sklicane za dne 12.
12. 2001, sklic je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 71 z dne 7. 9. 2001, Plama-
Pur, proizvodnja in predelava plastičnih
mas, d.d., Podgrad 17, 6244 Podgrad,
vložila nasprotni predlog, ki se glasi:

Za člana nadzornega sveta delniške dru-
žbe Termoplasti-Plama d.d. se imenuje:

– Bojan Gorjanc, Matenja vas 21a, 6258
Prestranek,

– Orjana Križman, Tublje 30, 6240 Hr-
pelje-Kozina.

Skupščina se seznani s članom nadzor-
nega sveta, ki ga imenuje svet delavcev.
Mandat nastopi dne 12. 12. 2001 in traja
štiri leta.

Stališče uprave: uprava se ne strinja z
nasprotnim predlogom.

Termoplasti-Plama, d.d.
uprava

Miroslav Drašček

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

S-55719
V objavi oglasa v stečajni zadevi nad ste-

čajnim dolžnikom Železarna Štore – Vzdr-
ževanje, d.o.o., Železarska cesta 3, Štore
– v stečaju, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001, S-55202, St
31/2000 (stran 5686), se sklep popravi in
se pravilno glasi:

V stečajni zadevi nad stečajnim dolžni-
kom Železarna Štore – Vzdrževanje, d.o.o.,
Železarska cesta 3, Štore – v stečaju, se
razpiše II. narok za preizkus terjatev, ki bo
17. oktobra 2001 ob 8.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 9. 2001

St 83/2000 S-55626
To sodišče razpisuje II. narok za preiz-

kus upniških terjatev in narok za glavno raz-
delitev stečajne mase v stečajni zadevi Rop
Ivan s.p., Selce 10/d, Voličina - v steča-
ju, dne 9. 11. 2001 ob 9. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2001

Objave sodišč

St 10/99-67 S-55491

Stečajni postopek zoper stečajnega dol-
žnika Trgopromet-avtoprevozništvo Zver
Jožef s.p., Kolodvorska ulica 28, Lenda-
va - v stečaju se z dnem 19. 9. 2001
zaključi.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 9. 2001

St 41/2001 S-55429

To sodišče objavlja, da je Višje sodišče v
Kopru z odločbo, opr. št. I Cpg 202/2001,
z dne 6. 9. 2001, razveljavilo sklep tega
sodišča, opr. št. St 40/2000, z dne 28. 3.
2001, v delu, v katerem je bilo odločeno,
da se stečajni postopek nad družbo Ele-
gant, trgovinsko podjetje import-export
d.o.o. Portorož, takoj zaključi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 2001

St 33/99 S-55541

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad stečajno maso Facig d.d.,
Ljubljana – v stečaju za dne 12. 11. 2001
ob 12.20 v sobi 368/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 20. 9. 2001

St 16/2000 S-55542

To sodišče je s sklepom št. St 16/2000
z dne 19. 9. 2001 na podlagi 1. odst. 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Fortex, med-
narodna trgovina d.o.o. Brežice, Brezi-
na 19a, matična številka 5928575.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sdonega registra pod vl. št.
1/3783/00.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

St 17/2000 S-55543

To sodišče je s sklepom št. St 17/2000
z dne 19. 9. 2001 na podlagi 1. odst. 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Josip Čiba-
rič s.p., Strma pot 6, Krško.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti
sklepa se dolžnik izbriše iz registra samo-
stojnih podjetnikov pod št. 19-0044/94
RUJP izpostave Krško.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

St 19/2000 S-55544

To sodišče je s sklepom št. St 19/2000
z dne 19. 9. 2001 na podlagi 1. odst. 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Adem Beris-
ha s.p., Sotlsko 9, Krško.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov pod
št. 19-0067/94 RUJP izpostave Krško.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

St 20/2000 S-55545
To sodišče je s sklepom št. St 20/2000

z dne 19. 9. 2001 na podlagi 1. odst. 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Zuhdija Du-
bravac s.p., CKŽ 74, Krško.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov pod
št. 19-0151/94 RUJP izpostave Krško.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

St 21/2000 S-55546
To sodišče je s sklepom št. St 21/2000

z dne 19. 9. 2001 na podlagi 1. odst. 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Ambruš Bog-
dan s.p., Globoko 70, Globoko.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov po
št. 09-107/96-3 RUJP, izpostava Brežice.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

St 30/2000 S-55547
To sodišče je s sklepom št. St 30/2000

z dne 19. 9. 2001 na podlagi 1. odst. 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Simon Go-
vekar s.p., Florjanska 80, Sevnica.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov pod
št. 470848/96 RUJP izpostave Sevnica.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

St 8/2001-7 S-55406
1. Z dnem 17. 9. 2001 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgo-
vina z mešanim blagom na drobno “Li-
pa” Biserka Farkaš s.p., Iljaševci 19/a.

2. Stečajni postopek se ne izvede in se
z dnem 17. 9. 2001 zaključi.

3. Oklic o začetku in zaključku stečajne-
ga postopka se dne 17. 9. 2001 nabije na
oglasno desko tega sodišča.

4. Zoper sklep o začetku in zaključku
stečajnega postopka se lahko upniki prito-
žijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 9. 2001

St 70/2001 S-55408
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St

70/2001 dne 14. 9. 2001 začelo likvida-
cijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom
TI Klub, finančno podjetje d.d., Svetoza-
revska 10, Maribor.

Odslej firma glasi TI Klub, finančno pod-
jetje d.d., Svetozarevska 10 - v likvidaciji,
Maribor.

II. Za likvidacijskega upravitelja se ime-
nuje Gorazd Zemljarič, univ. dipl. ek., zapo-
slen v Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska
84, Maribor.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvi-
dacijskemu senatu v dveh mesecih od dne-
va objave tega oklica o začetku likvidacij-
skega postopka, in sicer v dveh izvodih do-
kumentirane z ustreznimi listinami in kolko-
vane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgo-
ve takoj poravnajo v likvidacijski masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne 17.
12. 2001 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 9.
2001.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2001

St 11/2001-89 S-55409

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Železarna Jesenice d.o.o.,
Cesta železarjev 8, Jesenice, matična
številka: 5475619, šifra dejavnosti:
27.100, ki bo dne 25. 10. 2001 ob 13. uri
v sobi 014/klet tega sodišča.

Upniki si predlog načrta finančne reor-
ganizacije lahko ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča, v času uradnih ur, vsak pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob
sredah tudi popoldne od 14. do 16.30.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 9. 2001

St 55/2001 S-55410

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom EWO d.o.o., Ljubljana za
dne 15. 10. 2001 ob 12. uri v sobi 368/III
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2001

St 155/2000 S-55417

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
155/2000 z dne 13. 9. 2001 začelo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Kart-Zlatar-
ski in graverski servis Erent Ivan s.p.,
Knafljev trg 8, Ribnica in ga zaradi neob-
stoja stečajne mase takoj zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz registra samostojnih podjet-
nikov pri Davčnem uradu Kočevje.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2001

St 165/2000 S-55419

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
165/2000 dne 13. 9. 2001 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Vetconsult d.o.o.,
Gosposvetska 13, Ljubljana zaključilo
stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2001

St 41/2001 S-55421
To sodišče je s sklepom opr. št. St

41/2001 z dne 24. 7. 2001 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Mehanika Trbovlje d.d., Trg revolucije
23, Trbovlje in njegovimi upniki sprejeto
na naroku za prisilno poravnavo dne 24. 7.
2001.

Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom 3. razreda E
(ostalih upnikov) izplačati njihove terjatve v
višini 20% v roku enega leta po pravnomoč-
nosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi in z
obrestmi po temeljni obrestni meri za čas
od 14. 4. 2001 do plačila.

Seznam upnikov z njihovimi terjatvami v
ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je se-
stavni del sklepa.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
24. 7. 2001. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 8. 8.
2001.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2001

St 15/96 S-55422
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

15/96 dne 11. 9. 2001 v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Slikoplesk-Termo-
plast p.o., Tbilisijska 57, Ljubljana za-
ključilo stečajni postopek.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2001

St 96/2001 S-55424
To sodišče je s sklepom z dne 29. 8.

2001 pod opr. št. St 96/2001 začelo po-
stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Start-Svetovalna hiša d.o.o., Jadranska
18, Ljubljana, matična številka 5697638,
šifra dejavnosti 17.140.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prija-
vijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (29.
8. 2001).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestuje-
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jo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan 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 upravitelja prisilne poravnave je dolo-
čen Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska razvojna družba d.d., Du-
najska 160, Ljubljana,

– Viktor Brezar, Žabnica 7, Žabnica,
– Alflex d.o.o., Setnik 3a, Polhov Gra-

dec,
– Liko Liboje d.d., Liboje 26a, Petrov-

če,
– Cimermančič Karmen, Trdinova c. 1,

Šmarje Sap-delavska zaupnica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 29. 8. 2001.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 9. 2001

St 25/95 S-55426
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad KGZ Gabrovka z.o.o., Ga-
brovka 7 - v stečaju za dne 12. 11. 2001
ob 12. uri v 368/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 17. 9. 2001

St 31/2000 S-55548
To sodišče je s sklepom št. St 31/2000

z dne 19. 9. 2001 na podlagi 1. odst. 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Nikola Ro-
land Hrušlin s.p., Sremiška 3, Krško.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov pod
št. 61200-19/99-1-34-02/02 RUJP izpo-
stave Krško.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

St 39/2000 S-55549
To sodišče je s sklepom št. St 39/2000

z dne 19. 9. 2001 na podlagi 1. odst. 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Saramat
Nexhmidin s.p., Šentjanž 45, Šentjanž.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz registra samostojnih podjetnikov pod
št. 470258/94 RUJP izpostave Krško.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2001

St 88/2000 S-55550
To sodišče objavlja v postopku prisilne

poravnave pod opr. št. St 88/2000 sklep z
dne 5. 9. 2001:

1. Potrdi se prisilna poravnava med dol-
žnikom: R.G.R., Gostinsko, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Šaleška 2/b,
Velenje in njegovimi upniki, sprejeta na

naroku za prisilno poravnavo dne 5. 9.
2001.

2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
tri razrede, kot sledi:

Razred A: Terjatve upnikov (dobaviteljev,
kupcev, iz naslova financiranja, iz naslova
finančnega leasinga, iz naslova davkov pri-
spevkov in delavcev), ki bodo odpisane v
višini 80% in poplačane v roku enega leta v
višini 20% z obrestno mero TOM +6% po
pravnomočni prisilni poravnavi.

Razred B: Terjatev ločitvenega upnika:
Gorenje Servis d.o.o., Partizanska 12, Ve-
lenje, sedaj pravni naslednik Gorenje d.d.,
Partizanska 12, Velenje, katerega položaj
se po potrditvi načrta finančne reorganizaci-
je ne spremeni (po 47/I členu, 2. točka
ZPPSL).

Razred C: Terjatev upnika: Greta Sev-
čnikar, Črnova 43, Velenje, ki bo poplača-
na z lastniškim deležem podjetja.

3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi, je sestavni del
sklepa.

4. Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za nji-
hovo poplačilo po posameznih razredih, je
sestavni del tega sklepa.

5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke II.
odst. 59. člena ZPPSL.

6. Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.

7. Ta sklep je postal pravnomočen dne
19. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 9. 2001

St 7/2001-15 S-55551

To sodišče je s sklepom opr. št. St
7/2001 z dne 20. 9. 2001 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom  Zaščita, proiz-
vodnja, nakup in prodaja, Bereča vas,
d.o.o., Bereča vas 13/a, Suhor, matična
številka 5373790, šifra dejavnosti 18.21.

Za stečajno upraviteljico se določi Vido
Gaberc, univ. dipl. jur., Cankarjeva 35,
Trebnje.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 8/96 – odločba US, 39/97
in 52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolko-
vano s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus prijavljenih terja-
tev bo dne 14. 1. 2002 ob 9. uri v sobi 108
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 9. 2001.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 20. 9. 2001

Dražbeni oklici

St 8/96-739 S-55490
To sodišče v skladu z določilom člena

154/II in III Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93
in 39/97) v stečajnem postopku nad dolžni-
kom Pionir, Gradbeno industrijsko po-
djetje p.o. Novo mesto - v stečaju, razgla-
ša oklic

za javno zbiranje ponudb,
za prodajo nepremičnega premoženja

stečajnega dolžnika in sicer: parc. št.
1943/47 dvorišče v izmeri 353 m2, vpisa-
ne v k.o. Vič.

Izklicna cena za nepremičnino znaša
36.006 DEM in je plačljiva v tolarski proti-
vrednosti po tečaju SKB banke na dan pla-
čila.

Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem in firmo v Republiki Slo-
veniji in vse fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, fizič-
ne osebe pa potrdilo o držaljanstvu Repu-
blike Slovenije.

2. Pooblaščenci, ki bodo zastopali po-
nudnike, morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje in ponujanje.

3. Ponudniki morajo najkasneje do dne-
va odpiranja ponudb vplačati varščino v viši-
ni 10% izklicne cene, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan vplačila
in dokazilo o vplačani varščini predložiti.

4. Varščina mora biti vplačana na žiro
račun stečajnega dolžnika GIP Pionir p.o.
Novo mesto - v stečaju, Kočevarjeva ulica
št. 1, Novo mesto, številka
52100-690-68375, ki je odprt pri Agenciji
RS za plačilni promet, Podružnica Novo me-
sto.

5. Varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena v 5
delonih dneh po odpiranju ponudb.

6. Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen
v roku pet delovnih dni po odpiranju po-
nudb.

7. Uspeli ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo v obliki notarskega zapisa skleniti
v 8 dneh po odpiranju ponudb. Če pogod-
ba ni sklenjena v 8 dneh, se šteje, da je
kupec od pogodbe odstopil, zaradi česar
se položena varščina zadrži.

8. Uspeli ponudnik plača kupnino v roku
15 dni po sklenitvi pogodbe.

9. Davek na promet z nepremičninami in
vse druge dajatve, povezane s prenosom
lastninske pravice ter stroške zemljiškok-
njižnega prenosa plača kupec.

10. Prodajalec ne daje nikakršnih jam-
stev za nepremičnine, ki so predmet proda-
je; vse je naprodaj po načelu “videno-ku-
pljeno”.

11. Vsa druga določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem, bodo
urejena v kupoprodajni pogodbi.

12. Stečajna upraviteljica na podlagi te-
ga razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji predmeta s katerimkoli ponudnikom.

13. Pisne ponudbe ponudniki pošljejo
na naslov GIP Pionir p.o. Novo mesto - v
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stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1, Novo me-
sto, vključno do 16. 10. 2001 do 12. ure
pod oznako “Ne odpiraj - Ponudba za Vič” s
priporočeno pošiljko.

14. Odpiranje ponudb bo dne 18. 10.
2001 v poslovni stavbi družbe Real, Koče-
varjeva ulica št. 2, Novo mesto v drugem
nadstropju desno ob 13. uri.

15. Morebitne druge informacije so kup-
cem na voljo po tel. 07/321-663, e-mail:
franko.alenka@siol.net. Ogled nepremičnin
je mogoč po predhodnem telefonskem do-
govoru.

Okrožno sodišče v Novem mestu

Izvršbe in zavarovanja

In 99/00061 IZ-9962
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Domžalah, opr. št. In 99/00061
z dne 5. 8. 1999, se opravi rubež nepre-
mičnine Muršič Mateje in Muršič Štefana,
oba stan. Levčeva 16, Mengeš, in sicer
dvosobno stanovanje št. 5, v pritličju stano-
vanjske stavbe na Levčevi 16 v Mengšu,
zaradi izterjave terjatve upnice Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana, v višini
1,734.400 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 7. 2001

Z 2001/00179 IZ-11140
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00179, ki ga je dne 20. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
10, v mansardi stanovanjskega bloka z oz-
nako “B” v Prevojah pri Šentvidu št. 161, v
izmeri 44,95 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom št. 10, v izmeri 6,30 m2 ter zuna-
njim parkirnim prostorom, stoječem na parc.
št. 1163/1, k.o. Prevoje, ki je last dolžnika,
zastavna pravica v korist upnika Bank Aus-
tria Creditanstalt, d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 34.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 8. 2001

Z 2001/00154 IZ-11196
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00154, ki ga je dne 28. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
15, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega
bloka z oznako B v Prevojah pri Šentvidu št.
161, v neto koristni površini 38,10 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom št. 15 v iz-
meri 5,10 m2 in pripadajočim zunanjim vr-
tom v izmeri 27,60 m2 ter zunanjim parkir-
nim prostorom, skupaj z ustreznim solastni-
škim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
1163/1, vpisane v vl. št. 918, k.o. Prevoje,
ki je last dolžnice in zastavitelja, vsakega do
1/2, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 6,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 8. 2001

Z 2001/00190 IZ-11198
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00190, ki ga je dne 8. 8. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na nepremičnini, enosobnem sta-
novanju v skupni izmeri 32,45 m2, v III. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu
Kamniška 12, Domžale, s kletnim prosto-
rom, funkcionalnim zemljiščem in solastni-
škim deležem na skupnih delih, prostorih in
napravah. Stanovanjski blok stoji na parc.
št. 3127, k.o. Domžale, zastavna pravica v
korist upnice Banke Domžale, d.d., Domža-
le, bančna skupina Nove Ljubljanske ban-
ke, Ljubljanska 62, Domžale, za zavarova-
nje denarne terjatve v znesku:

2,800.000 SIT s pp, s spremenljivo te-
meljno obrestno mero, ki ob podpisu pogod-
be znaša 8,56% letno ter realno obrestno
mero, ki ob podpisu znaša 6,25% letno, ki je
spremenljiva in se določa z vsakokrat veljav-
nim sklepom o višini obrestnih mer Banke
Domžale, d.d., skupina NLB, drugimi pripad-
ki ter pod pogoji, razvidnimi iz kreditne po-
godbe št. 5273104-206-46072/44 in po-
godbe o zastavi nepremičnin, ki še niso vpi-
sane v zemljiško knjigo št.
5273104-206-46072/44 (označena kot po-
godba A), obe z dne 3. 8. 2001 in

2,200.000 SIT s pp, s spremenljivo te-
meljno obrestno mero, ki ob podpisu pogod-
be znaša 8,56% letno ter realno obrestno
mero, ki ob podpisu znaša 6,25% letno, ki je
spremenljiva in se določa z vsakokrat veljav-
nim sklepom o višini obrestnih mer Banke
Domžale, d.d., skupina NLB, drugimi pripad-
ki ter pod pogoji, razvidnimi iz kreditne po-
godbe št. 5273104-206-46073/76 in po-
godbe o zastavi nepremičnin, ki še niso vpi-
sane v zemljiško knjigo št.
5273104-206-46073/76 (označena kot po-
godba B), obe z dne 3. 8. 2001.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 8. 2001

Z 2001/00009 IZ-11711
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

Z 2001/00009 z dne 13. 4. 2001, so bile
nepremičnine, poslovni prostori, ki se na-
hajajo v nadstropju stavbe v Idriji, Kosovelo-
va 31, stoječe na parceli št. 1422, vpisane
pri vl. št. 1520, k.o. mesto Idrija, ki obsega-
jo pisarno v izmeri 31,62 m2, pisarno za
administracijo v izmeri 20,29 m2, pomožni
prostor v izmeri 10,40 m2, pisarno v izmeri
21,30 m2 in mobilizacijski sobi v izmeri
11,44 m2 ter solastninskem deležu na pred-
prostoru, čajni kuhinji in sanitarijah v nad-
stropju stavbe, skupaj s solastninsko pravi-
co na fundusu in funkcionalnem zemljišču
ter skupnih površinah, prostorih, objektu in
napravah, ki služijo temu objektu kot celoti,
katerega lastnik je dolžnik in zastavitelj
Spekter, Finalna dela v gradbeništvu d.o.o.
Idrija, Kosovelova 31, na temelju prodajne
pogodbe, sklenjene med Larix d.o.o. Idrija,
Gregorčičeva 47, kot prodajalcem in Spek-
ter d.o.o. Idrija, Lapajnetova 7, kot kupcem
z dne 28. 12. 1994, so zarubljene v korist
upnice Nove KBM d.d. Nova Gorica, v za-
varovanje njene denarne terjatve v višini
5,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 13. 4. 2001

Z 147/2001 IZ-11721
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnika Bank Austria Creditanstalt,
d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve
dolžnice Silve Cegnar, v višini 25.560 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan izplačila kredita s
pripadki, pod pogoji iz neposredno izvršlji-
vega notarskega zapisa, opr. št. Sv
1383/2001 z dne 18. 7. 2001, in sicer na
dvosobnem stanovanju s kabinetom št. 14,
v drugem nadstropju, v izmeri 70,03 m2, ki
se nahaja v stanovanjskem objektu A3 K3
na naslovu Livarska ulica 5, Kamnik, s pri-
padajočo shrambo v kleti stanovanjskega
objekta, stoječega na parc. št. 746/14,
746/15, 746/2 in 746/7, vse k.o. Kam-
nik.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. Z rubežem pridobi upnik zastavno
pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 9. 2001

Z 2001/01086 IZ-11144
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01086, ki ga je dne 8. 8. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju v II. nad-
stropju stanovanjskega bloka na Smrtnikovi
ul. 4 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
951/240, k.o. Dravlje, v skupni izmeri
65,41 m2, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe št. 5084 z dne 8. 10.
1999, sklenjene s prodajalko Savo d.d.
Kranj, Škofjeloška c. 6, zastavna pravica v
korist upnice Save gumarske in kemične
industrije d.d., Škofjeloška 6, Kranj, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
3,803.930 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2001

In 2000/00542 IZ-11146
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 3. 5. 2001, opr. št. In 2000/00542,
je bil dne 21. 6. 2001 opravljen v korist
upnika Gospodar d.o.o., Ljubljana, rubež
stanovanja št. 5, Trnovski pristan 12, Ljub-
ljana, I. nadstropje, v izmeri 52,35 m2, ki je
last dolžnice Perovšek Tatjane, Trnovski pri-
stan 12, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2001

In 2000/00532 IZ-11147
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 3. 5. 2001, opr. št. In 2000/00532,
je bil dne 21. 6. 2001 opravljen v korist
upnika Gospodar d.o.o., Ljubljana, rubež
stanovanja št. 68, Kvedrova 7 v Ljubljani, v
10. nadstropju, v izmeri 63,42 m2, ki je last
dolžnika Jovanovič Gorana, Kvedrova 7,
Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2001

Z 2001/00885 IZ-11149
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00885, ki ga je dne 6. 7. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 37, v IV. nad-
stropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Fa-
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bijanijeva 13, s pripadajočo solastninsko
pravico na zemljišču, parc. št. 1612, vl. št.
1564, k.o. Bežigrad in funkcionalnem zem-
ljišču ter na skupnih delih, objektih in napra-
vah, ki je last dolžnika, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 9. 5. 2001, sklenje-
nih s prodajalkama Darjo Veler, Linhartova
c. 82, Ljubljana in Nevenko Pelko, Valpan-
tena 42, Quinto-Verona, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,500.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2001

Z 2001/00862 IZ-11150
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00862, ki ga je dne 6. 7. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 15, v
IV. nadstropju stanovanjske hiše na Šarhovi
4 v Ljubljani, stoječe na parc. št. 233/6,
k.o. Brinje, v skupni izmeri 68,91 m2, s
sorazmernim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču objekta, ki
je last dolžnice in zastaviteljice, vsake do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 4. 2001 in aneksa h kupoprodajni
pogodbi z dne 18. 5. 2001, obeh sklenje-
nih s prodajalcema Antonom Troppanom in
Andrejo Troppan iz Ljubljane, zastavna pra-
vica v korist upnika Karntner Sparkasse AG,
Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 586.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2001

Z 2001/00854 IZ-11151
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00854, ki ga je dne 6. 7. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 10, v
izmeri 47,06 m2, ki se nahaja v III. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu
Scopolijeva 5, Ljubljana, stoječem na parc.
št. 648/4, k.o. Zg. Šiška, s solastninsko
pravico na skupnih objektih, delih in napra-
vah ter na stavbnem in funkcionalnem zem-
ljišču, ki je last dolžnice in zastavitelja, vsa-
kega do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 20. 4. 2001, sklenjene s pro-
dajalko Anko Jovanović, Celovška 147,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Trg republi-
ke 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 1,380.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2001

Z 2001/01055 IZ-11153
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01055, ki ga je dne 25. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 73,
v IX. nadstropju stanovanjske stavbe na Voj-
kovi c. 87 v Ljubljani (prej Hošiminhova 11),
v izmeri 77,80 m2, skupaj s pripadajočo
solastninsko pravico na funkcionalnem zem-
ljišču ter na skupnih delih, objektih in napra-
vah, ki stoji na parceli št. 975/2, vpisani pri
vl. št. 914, k.o. Stožice, ki je last zastavite-

ljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 2. 11. 1989, sklenjene med prodajal-
cema Bojanom in Nado Meden in zastavite-
ljico Hildo Velepič kot kupcem, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001

Z 2001/01029 IZ-11157
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01029, ki ga je dne 11. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
7, s kletnimi prostori v izmeri 35,62 m2, v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslo-
vu Rašiška 18 v Ljubljani, stoječem na parc.
št. 323/35, k.o. Zg. Šiška, ki je last dolžni-
ce, na podlagi prodajne pogodbe z dne
7. 6. 2001, sklenjene s prodajalcema Alen-
ko Kamenšek Pelicon in Primožem Pelico-
nom, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 380.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2001

Z 2001/01191 IZ-11158
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01191, ki ga je dne 2. 8. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 14, v
izmeri 58,83 m2, v III. nadstropju stanovanj-
ske stavbe na naslovu Pot k ribniku 18,
Ljubljana, z drvarnico v kleti stavbe, ki je last
zastaviteljev, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 28. 5. 1990, sklenjene s pro-
dajalko Vecko Zlatico, Pot k ribiniku 18,
Ljubljana, zastavna pravica v korist upnice
Slovenske investicijske banke d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2001

Z 2001/00738 IZ-11159
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00738, ki ga je dne 26. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 5, v II. nad-
stropju stanovanjske hiše v Ljubljani, na na-
slovu Endliharjeva 14, v izmeri 68,01 m2, ki
obsega sobo v izmeri 17,66 m2, sobo v
izmeri 16,45 m2, kuhinjo v izmeri 12,91 m2,
shrambo v izmeri 1,28 m2, kopalnico v izme-
ri 3,69 m2, WC v izmeri 1,35 m2, predsobo
v izmeri 6,38 m2, ložo v izmeri 3,15 m2,
pomožne prostore v izmeri 3,15 m2 ter po-
možne prostore v kleti v izmeri 2,14 m2 in h
kateremu pripada tudi sorazmeren solastni-
ški delež na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah ter na funkcionalnem zemlji-
šču objekta, v katerem se nahaja in stoji na
parc. št. 1675/1, 1675/2, 1684/1,
1684/3 in 1684/4, vse k.o. Bežigrad, ki je
last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 2001,
sklenjene med Ljubomirjem Pahorjem kot
prodajalcem ter Tajano Gole in Zdravkom
Goletom kot kupcema, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Po-

družnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 643.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2001

Z 2001/01053 IZ-11160
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01053, ki ga je dne 2. 8. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 12/III, ki obsega
kuhinjo, dve sobi, kopalnico, WC, predso-
bo, loggio in shrambo v kleti, v skupni izme-
ri 67,60 m2, v III. nadstropju stanovanjske
stavbe v Ljubljani, Pražakova ul. 13, s pripa-
dajočo solastninsko pravico na zemljišču
parc. št. 2222, vl. št. 2037, k.o. Tabor in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, ki je last zastavite-
lja, na podlagi darilne pogodbe z dne 15. 6.
1990, sklenjene z darovalko Sabino Drove-
nik, Pražakova 13, Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Trg republike 2, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,200.000 SIT
in 5,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2001

Z 2001/01099 IZ-11161
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01099, ki ga je dne 2. 8. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju v stanovanjski stavbi
v Ljubljani, Birilejeva 7, št. 6, v VI. nadstro-
pju, s pripadajočo solastninsko pravico na
zemljišču parc. št. 104/11, vl. št. 1761,
k.o. Dravlje in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, ki je
last dolžnika Šebez Toda, na podlagi soin-
vestitorske pogodbe z dne 24. 2. 1983, I
dodatka z dne 13. 5. 1983, II dodatka z
dne 3. 10. 1983, I dodatka z dne 13. 5.
1983, II dodatka z dne 3. 10. 1983 in
dodatka z dne 31. 1. 1984, vseh sklenje-
nih s prodajalcem Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Ker-
snikova 6 in dolžnikom Šebez Todom in
Šebez Miljo ter na podlagi pogodbe o priz-
nanju lastninske pravice na stanovanju z dne
25. 1. 1999, sklenjene med dolžnikom Še-
bez Todom in dolžnico Šebez Miljo, zastav-
na pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,876.600 SIT in 4,723.400 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2001

Z 2001/01222 IZ-11163
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01222, ki ga je dne 16. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 63/D1/la-
mela 2, v 3. stanovanjskem nadstropju, v
neto površini 77,58 m2 oziroma prodajni
površini 75,18 m2 in shrambi št. 63, v izme-
ri 4,60 m2, k.o. Tabor, s sorazmernim sola-
stniškim deležem na skupnih prostorih, na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše,
ki je last zastavitelja, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe št. 076/00-S/D1/2 z dne 1. 9.
2000 in aneksa z dne 28. 6. 2001 h kupo-
prodajni pogodbi, sklenjenih s prodajalcem
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Energoplan d.d., Pod hribom 55, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Slo-
veniji, Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 900.000 ATS
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2001

Z 2001/01227 IZ-11164
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01227, ki ga je dne 16. 8. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 16, v
skupni izmeri 37,51 m2, ki se nahaja v tre-
tjem nadstropju stanovanjskega bloka A 05-1
Ljubljana, Škerjančeva 8, stoječega na parc.
št. 209, 210, 199/1, 221, 219, 217, 215
in 214, vse k.o. Štepanja vas, s pripadajo-
čim kletnim prostorom, skupaj s solastniškim
deležem na skupnih prostorih in napravah
stavbe, ki je last zastaviteljice na podlagi me-
njalne pogodbe z dne 6. 9. 1989, Ljubljana,
zastavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 25.565 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 8. 2001

Z 2001/01002 IZ-11166
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01002, ki ga je dne 11. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovni enoti št. 2, v izmeri
140,45 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe,
stoječe na parc. št. 479/6, vl. št.4719,
k.o. Trnovsko predmestje, v souporabo fun-
kcionalnega zemljišča ter skupnih delov in
naprav stavbe, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 16/99 PTC Vič
2, z dne 7. 4. 1999 in 20. 4. 1999, skle-
njene s prodajalcem Investplan d.o.o., Ljub-
ljana, zastavna pravica v korist upnice Pro-
banke d.d., Gosposka ul. 23, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
2,300.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2001

Z 2001/00872 IZ-11168
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00872, ki ga je dne 10. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvoinpolsobnem stanova-
nju št. 19, v izmeri 68,05 m2, s pripadajo-
čim kletnim prostorom, ki se nahaja v stano-
vanjskem bloku na naslovu Kumrovška 9/VI,
Ljubljana, stoječega na parc. št. 50/13, k.o.
Brinje I, ki je last zastaviteljev, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 6. 1994, sklenjene s prodajalcema
Uršič-Petkovšek Evo in Petkovšek Markom,
zastavna pravica v korist upnika Hypo Lea-
sing, d.o.o., Trg OF 12, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 65.618,40
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 2001

Z 2001/00768 IZ-11169
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00768, ki ga je dne 25. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila

ustanovljena na poslovnem prostoru v izme-
ri 38,50 m2, atelje v izmeri 31 m2 in polovi-
co pomožnega prostora v izmeri 7,50 m2 na
naslovu Zaloška c. 47 v Ljubljani, v objektu,
ki stoji na parc. št. 163, stavbišče s hišo št.
47, v izmeri 203 m2 dvorišče 5 m2, vpisani v
vl. št. 731, k.o. Udmat, ki je last dolžnika,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 1. 9. 1994 med dolžnikom kot kupcem
in Občino Ljubljana Moste-Polje kot proda-
jalko, s prepovedjo odtujitve in obremeni-
tve, zastavna pravica v korist upnice Sloven-
ske investicijske banke d.d., Čopova 38,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 1,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001

Z 2001/00982 IZ-11170
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00982, ki ga je dne 25. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 20, ki
se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše,
na naslovu Jakčeva 39, Ljubljana, v skupni
izmeri 63,55 m2, skupaj z ustreznim solastni-
škim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, ki je last dolžnice, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 14. 9. 2000, sklenje-
ne med prodajalko Magdaleno Marijo Volk iz
Ljubljane in dolžnico ter zastaviteljem kot kup-
cema, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske Banke d.d., Trg republike 2, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001

Z 2001/01091 IZ-11174
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01091, ki ga je dne 25. 7. 2001
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 39,
v V. nadstropju stanovanjske stolpnice v
Ljubljani, Vojkova ul. 71, naselje BS 3, ki
stoji na parc. št. 482/2, 481/2, 478/2 in
477/2, vse k.o. Brinje, v skupni izmeri
77,70 m2 in obsega tri sobe, kuhinjo, ko-
palnico, WC, hodnik, balkon in kletni pro-
stor ter pravico souporabe skupnih prosto-
rov in naprav na objektu, ki je last dolžnice,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 16. 6. 1997, overjene dne 16. 6. 1997
pri notarju Bojanu Podgoršku iz Ljubljane,
pod št. I OV – 827/97, sklenjene med Bo-
škom Kneževičem kot prodajalcem ter To-
mažem Perovičem in Dolores Perovič kot
kupcema in notarskega zapisa s sporazu-
mom o delitvi skupnega premoženja, skle-
njenega pri notarju Miru Košaku iz Ljublja-
ne, pod opr. št. SV 910/00, dne 5. 6.
2000, sklenjenega med Dolores Petrovič in
Tomažem Petrovičem, zastavna pravica v
korist upnika Karntner Sparkasse AG, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska c. 63, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 548.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2001

Z 2001/00784 IZ-11176
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00784, ki ga je dne 26. 7. 2001

izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
5, v izmeri 49,60 m2, v mezzaninu in klet-
ne hrambe št. 111, v izmeri 3 m2, v III.
kleti, kar se vse nahaja v objektu D/II, Du-
najska c. 184 A, Ljubljana, h kateremu pri-
pada tudi sorazmeren solastniški delež na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah ter na funkcionalnem zemljišču objek-
ta, v katerem se nahaja navedeno stanova-
nje s shrambo in stoji na parc. št. 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 403/1, 403/3,
406, 407, 408, 340 in 1089, vse k.o.
Stožice, ki je last dolžnice, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 324 z dne 23. 2.
2001, sklenjene med Reality Kranj d.o.o.
in Zil Inženiring d.d. kot prodajalcema in
Marijo Hvastija kot kupcem, zastavna pra-
vica v korist upnika Karntner Sparkasse
AG, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 181.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 7. 2001

Z 2001/00893 IZ-11177
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/00893, ki ga je dne 6. 7. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanu št. 6-1-4-,
v trgovsko poslovnem stanovanjskem ob-
jektu B in C Zeleni dvor v Ljubljani, ki se
nahaja v šestem stopnišču v prvem nad-
stropju, v neto površini 71,04 m2 in parkir-
nim mestom v kletni etaži, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih ob-
jektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 1419/7, 1419/8, 1419/9, 1419/6 in
1421/12, vse k.o. Zelena jama, ki je last
zastaviteljice na podlagi prodajne pogodbe
z dne 29. 3. 2001, sklenjene s prodajal-
cem Splošnim gradbenim podjetjem Kraški
zidar d.d., Cesta na Lenivec 4, Sežana,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
13,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2001

Z 2001/00904 IZ-11178
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00904 z dne 25. 7. 2001
je bilo stanovanje št. 9, ki se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu
Angelce Ocepek 13, Ljubljana, v skupni
izmeri 97,73 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, ki je last zastavitelja, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja z dne 15. 11. 1991, sklenjene med
prodajalko Republiko Slovenijo in zastavite-
ljem, z dnem 25. 7. 2001 zarubljeno v ko-
rist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Marka Logarja
v višini 4,095.200 SIT s pp in do dolžnice
Tjaše Pavlovič Logar v višini 3,904.800 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 78. 2001



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 76 / 28. 9. 2001 / Stran 5791

Z 2001/01058 IZ-11179
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01058 z dne 11. 7. 2001,
je bilo štirisobno stanovanje št. 12, v stano-
vanjski hiši na naslovu Mirje 5, Ljubljana,
stoječi na parc. št. 73/9 in 73/2, k.o. Kra-
kovsko predmestje, v III. nadstropju v izmeri
89,97 m2, ki obsega kuhinjo 11,90 m2,
sobo 20,97 m2, sobo 17,48 m2, sobo
11,10 m2 sobo 10,31 m2, hodnik 8,51 m2,
WC 0,90 m2, kopalnico 3,58 m2, shrambo
0,72 m2, balkon oziroma teraso 0,65 m2 in
druge prostore v izmeri 3,77 m2, ki je last
dolžnika ter poroka in plačnika, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7.
6. 2001, sklenjene s prodajalci Bojanom
Kovačičem iz Maribora ter Mitjo Kovačičem
in Igorjem Kovačičem iz Ljubljane, z dnem
11. 7. 2001 zarubljeno v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 46.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan izplačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2001

Z 2001/00901 IZ-11180
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/00901 z dne 11. 7. 2001,
je bilo triinpolsobno  atrijsko stanovanje št. 1,
ki se nahaja na naslovu Staneta Severja 2a,
Ljubljana, v skupni neto površini 68,35 m2, z
atrijem v izmeri 49,64 m2 in s pripadajočo
kletjo št. 5, v izmeri 4,75 m2, skupaj z ustrez-
nim solastniškim deležem na skupnih objek-
tih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na zem-
ljišču parc. št. 281/1, k.o. Stožice, vpisani v
vl. št. 1884, ki je last dolžnikov, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4. 2001,
sklenjene med prodajalko Marjeto Fajs in
dolžnikoma, z dnem 11. 7. 2001 zarubljeno
v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini do dolžnika I, v zne-
sku 6,500.000 SIT s pp in do dolžnika II, v
znesku 6.500 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2001

Z 2001/01225 IZ-11185
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/01225 z dne 21. 8. 2001,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje, ki obsega
sobo v površini 18,01 m2, spalnico v površi-
ni 14,06 m2, kabinet v površini 8,28 m2,
jedilni kot v površini 7,94 m2, kuhinjo v po-
vršini 4,38 m2, WC v površini 1,04 m2, ko-
palnico v površini 3,56 m2, predprostor v
površini 9,34 m2, loggia 75% v površini
2,63 m2, v skupni čisti stanovanjski površini
69,24 m2, stanovanje ima številko 47 in se
nahaja v petem nadstropju objekta G-1 v
soseski S-6, stavba stoji na parceli št.
809/5, k.o. Dravlje, na naslovu Kogojeva
4, Ljubljana, ki je last dolžnice Tasevski So-
nje in zastavitelja Tasevski Jovana, na pod-
lagi kupne pogodbe, ki sta jo sklenila dne
3. 10. 1969 in pogodbe o spremembi ku-
pne pogodbe št. 69-2521/70-I/aa z dne
8. 12. 1970, s prodajalcem PZ GIPOSS
Ljubljana, z dnem 21. 8. 2001 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske Banke, d.d.,

Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 3,534.000 SIT s pp
in 1,466.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 8. 2001

Z 2001/01049 IZ-11186
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01049, ki ga je dne 8. 8. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na delavnici, lokal št. 2, v pritličju,
v velikosti 84,93 m2 in delavnici št. 8, v
nadstropju objekta, v velikosti 42,89 m2, ki
sta v objektu Malega gospodarstva M-10, v
stanovanjski soseski MM 5/2 Fužine na Za-
loški cesti, parc. št. 371/8, 371/11 in
1539/ k.o. Slape, ki je last zastaviteljev, na
podlagi kupne pogodbe št. 95/95-DJ-M10
z dne 19. 9. 1995, sklenjene s prodajal-
cem Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana
p.o. Ljubljana, Ul. Gradnikove brigade 11,
zastavna pravica v korist upnice Abanke
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 4,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2001

Z 2001/01093 IZ-11187
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/01093, ki ga je dne 8. 8. 2001 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je  bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju v sku-
pni izmeri 31,08 m2 v II. nadstropju stano-
vanjskega bloka št. 29, na naslovu Ljubelj-
ska 17 v Ljubljani in shrambe št. 26 v kleti, v
izmeri 3,78 m2, ki je last dolžnikov, vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene dne 14. 6. 2001, s prodajal-
ko Silvo Chrysanthis, Ljubeljska 17, Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska c. 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 363.000 ATS s pp.

Stanovanjski blok Ljubeljska 17, stoji na
parc. št. 1972 in je vpisan pri vl. št. 1284,
k.o. Zg. šiška. Stanovanju in shrambi pripa-
da tudi sorazmerni solastniški delež na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah
ter na funkcionalnem zemljišču, kjer stano-
vanjski blok stoji.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2001

Z 2001/00886 IZ-11762
Na podlagi Okrajnega sodišča v Ljubljani

Z 2001/00886 z dne 16. 8. 2001, so bili
poslovni prostori v pritličju št. 6, 7 in 8, v
skupni izmeri 132,40 m2, poslovni prostori
v kleti, v izmeri 104,95 m2, vse v hiši na
naslovu Rojčeva ulica 18, Ljubljana, stoje-
če na parc. št. 983/3, k.o. Moste, s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, objektih in napravah ter funkcio-
nalnem zemljišču, ki pripadajo objektu kot
celoti ter parkirno mesto v garaži v Ljubljani,
ob Rojčevi ulici 18, ki je zgrajena kot pod-
zemni objekt s parkirnimi mesti in neposre-
dno povezavo stanovanjsko poslovnega ob-
jekta S-3 na parc. št. 983/1, k.o. Moste, ki
je last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 5. 2001, sklenjene med
dolžnikom in zastaviteljem kot kupcem in
Pingvin 8 d.o.o. kot prodajalcem, z dnem

16. 8. 2001 zarubljeni v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 143.160 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2001

Z 2001/00521 IZ-11189
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00521 z dne
21. 8. 2001, je bila nepremičnina, štiriso-
bno stanovanje št. 2, v mansardi poslovno
stanovanjskega objekta C na Cesti XIV. divi-
zije 73 A v Mariboru, stoječega na parc. št.
2106/7, k.o. Pobrežje, v skupni izmeri
85,40 m2, ki je last Andreje Bezjak do celo-
te, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 12. 2000, dne 10. 7. 2001 na naroku
zarubljena v korist upnika Kärntner Spar-
kasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 512.000 ATS v
tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2001

Z 2001/00440 IZ-11192
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00440 z dne
21. 8. 2001, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje v izmeri 84,46 m2, št. 5 v II.
nadstropju stanovanjskega objekta B 4 v
Mariboru, Koroška 122, ki stoji na parc. št.
1800, k.o. Koroška vrata, katero je do ce-
lote last Vlaste Maherl, dne 21. 8. 2001 na
naroku zarubljena v korist upnice Marije Ko-
kot, stan. Razlagova 27, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 150.000
DEM v tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2001

Z 2001/00594 IZ-11193
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00594 z dne
21. 8. 2001, je bila ustanovljena zastavna
pravica na nepremičninah:

– trgovsko poslovnem prostoru št.
2.1.20, v II. nadstropju TPC City Maribor, v
izmeri 38,29 m2, ki stoji na parc. št. 1771,
k.o. Maribor Grad in

– trgovsko poslovnem prostoru št.
2.1.7, v II. nadstropju TPC City Maribor, v
izmeri 37,79 m2, ki stoji na parc. št. 1771,
k.o. Maribor Grad,

kateri sta do celote last Vitomirja Gorze,
na naroku dne 21. 8. 2001 zarubljena v
korist upnice Probanke d.d., Gosposka 23,
Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 18,172.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 8. 2001

Z 2001/00590 IZ-11727
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 541/2001 z dne 28. 6. 2001, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2001/00590 z dne 28. 8. 2001, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, dvosobnega stanovanja z ozna-
ko S2.2.03 v izmeri 53,15 m2, v II. nad-
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stropju s pripadajočo kletno shrambo z oz-
nako 31, v izmeri 2,85 m2, v drugi pod-
zemni kletni etaži ter s solastninsko pravi-
co na skupnih prostorih, delih, napravah
objekta in na zemljišču, na katerem objekt
stoji ter funkcionalnem zemljišču stanovanj-
sko poslovnega objekta Betnavska 3 v Ma-
riboru, ki stoji na območju med ulicami
Gorkega na zahodu, Betnavske na vzhodu
in Žolgarjeve na jugu, zgrajenega na parc.
št. 837, 836, 835, 832, 82272, 825/2,
824/2 in 827/2, vse k.o. Tabor, ki je last
zastaviteljev, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 186 z dne 12.
6. 2001, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, v višini
5,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 8. 2001

IV I 1122/96 IZ-11731
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. IV I 1122/96, je bila ne-
premičnina, in sicer enosobno stanovanje
št. 8, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanj-
skega bloka v Mariboru, Pajkova ulica 24, v
skupni izmeri 34,68 m2, ki sestoji iz sobe,
kuhinje, kopalnice, predsobe in balkona, ki
stoji na parceli št. 126, vpisanega pri vl. št.
503, k.o. Sp. Radvanje, dne 29. 8. 2001
na naroku zarubljena in s tem ustanovljena
poplačilna pravica za denarno terjatev
17.000 DEM v tolarski protivrednosti s pri-
padki, v korist upnika Feku, storitveno, tr-
govsko in gostinsko podjetje d.o.o., Glavni
trg 17/b, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 8. 2001

In 2001/00114 IZ-11733
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. In 2001/00114, je bila
nepremičnina, trisobno stanovanje št. 74, v
II. nadstropju stanovanjske stavbe v Maribo-
ru, Cesta proletarskih brigad 61, v skupni
površini 73,25 m2, dne 30. 8. 2001 na
naroku zarubljena in s tem ustanovljena po-
plačilna pravica za denarno terjatev
2,154.504 SIT s pripadki, v korist upnika
Rudija Rajha, stan. Na ilovicah 9, Miklavž
na Dravskem polju.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 2001

Z 2001/00598 IZ-11755
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00598 z dne
6. 9. 2001, je bila ustanovljena na stanova-
nju št. B3, v izmeri 46,55 m2, v I. nadstropju
poslovno stanovanjskega objekta B v sose-
ski S-1 v Mariboru, Loška ulica in garaže št.
G18, v izmeri 16,07 m2 v kleti poslovno
stanovanjskega objekta S-1 v Mariboru, Lo-
ška ulica, zgrajenega na parc. št. 1931/2,
1931/6, 2180/15, 1938/2, 1938/3 in
1938/5, vse k.o. Maribor-Grad, ki je last
zastavitelja do celote, na podlagi pogodbe z
dne 1. 4. 1998 in njenega aneksa z dne
3. 10. 2000, zastavna pravica v korist upni-
ce Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita
Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 260.000 DEM v tolar-
ski protivrednosti po podjetniškem prodaj-

nem tečaju upnice na dan plačila oziroma
izterjave s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2001

Z 2001/00599 IZ-11760
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00599 z dne
6. 9. 2001, je bila ustanovljena na petso-
bnem stanovanju s kabinetom št. 9, v izmeri
173,28 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Maistrova
10, ki stoji na parc. št. 934 in 935, vpisanih
pri vl. št. 1278, k.o. Maribor-Grad, ki je last
zastavitelja, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 4. 3. 1994 in njenega dodatka
z dne 26. 1. 2001, zastavna pravica v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 14,433.000 SIT s
pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2001

I 64/97 IZ-10029
Po sklepu o izvršbi opr. št. I 64/97 z

dne 26. 2. 1998 in po sklepu iste številke z
dne 5. 5. 1998, se zarubi stanovanje št. 14
v izmeri 74,61 m2, v 3. nadstropju stano-
vanjskega bloka v Desklah, Ul. talcev 4,
stoječega na parc. št. 381/1, vpisanega v
vl. št. 706, k.o. Deskle, ki ga je dolžnik
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 26. 8. 1992 med dolžnikom
in MIP, p.p., Nova Gorica, pod št. 58-M/P-I.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 7. 2001

Z 109/2001 IZ-11200
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarja Drava
Ferligoja iz Kopra, opr. št. SV 1016/01 z
dne 22. 8. 2001, zaradi zavarovanja upni-
kove denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini v lasti zastanih dolžnikov, vsa-
kega do ene polovice, v idealnem deležu,
zarubi stanovanje št. A 3.01, tip 3s, v izmeri
70,80 m2, v 3. nadstropju objekta SO “Ok-
tobrska revolucija”, s shrambo v izmeri
4,85 m2 in parkirnim mestom št. 54 v kletni
etaži objekta, ki sta ga zastavitelja kot kup-
ca pridobila od investitorja Gip Stavbenik
d.d. Koper, po prodajni pogodbi z dne
20. 2. 2001, št. 17/2001.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 8. 2001

Z 01/00026 IZ-11715
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi za-

varovanja denarne terjatve upnice Avtote-
hne d.d. Ljubljana, Celovška c. 175 in dolž-
nika Igorja Cajnkarja, Žabče 42, Tolmin, za-
radi ustanovitve zastavne pravice, na podla-
gi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve, sklenjenega pri notarki Katji Terčelj
Verovšek iz Ljubljane, pod št. SV 305/01 z
dne 11. 6. 2001 in sklepa tega sodišča,
opr. št. Z 01/00026 z dne 4. 9. 2001,
objavlja rubežni zapisnik, sestavljen na na-
roku pred Okrajnim sodiščem v Postojni,
dne 4. 9. 2001.

V korist izvršljive terjatve upnice Avtote-
hne d.d., Celovška c. 175, Ljubljana, se
zaznamuje rubež na nepremičnini, ki ni vknji-

žena v zemljiški knjigi, na stanovanju št. 2, v
hiši na naslovu Planina 169, Planina, v pritli-
čju prizidka na severni strani hiše, v izmeri
80,90 m2, ki sestoji iz sobe v izmeri
12,10 m2, sobe v izmeri 23,30 m2, sobe v
izmeri 18,40 m2, sobe v izmeri 9,35 m2,
sobe v izmeri 8,65 m2, WC v izmeri 3,25 m2,
predprostora v izmeri 3,25 m2 in veže v
izmeri 2,60 m2, h kateri sodi tudi pravica do
nemotenega dostopa do svojega stanova-
nja in uporabe dvorišča, kjer ima zagotovlje-
no parkirišče.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 24. 4. 2001

II R 408/99 IZ-4487
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajnem

sodniku posamezniku Benjaminu Auerju na
podlagi sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve po 250. členu ZIZ, sklenjenega z
notarskim zapisom notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 538/99 z dne 17. 11.
1999, v izvršilni zadevi predlagateljice upni-
ce Posojilnice Bank Zila iz Avstrije, ki jo
zastopa odv. Erik Kralj iz Maribora in dolžni-
kov Frančiške in Mija Bračko, od katerih je
prva hkrati zastaviteljica, v postopku za za-
varovanje denarne terjatve z zastavno pravi-
co na premičnih stvareh, na podlagi spora-
zuma strank, dne 7. 12. 1999 sklenilo:

na podlagi navedenega notarskega zapi-
sa se za zavarovanje denarne terjatve upni-
ce Posojilnice Bank Zila iz Avstrije, Beljak,
do dolžnikov Frančiške Bračko, roj. 10. 9.
1947 in Mija Bračko, roj. 13. 2. 1945, oba
stanujoča Zg. Leskovec št. 10, v višini
200.000 ATS s pp., kar predstavlja tolar-
sko protivrednost 3,000.000 SIT, po po-
vratnokreditni pogodbi, sklenjeni med upni-
kom in dolžnikoma z dne 18. 11. 1999, št.
6,056.949, dovoli in odreja popis stvari v
korist upnika, ki so last dolžnice Frančiške
Bračko, in sicer: stanovanje št. 1, ki se
nahaja v visokem pritličju, v stanovanjski hi-
ši na naslovu Zg. Leskovec št. 10/a, na
parc. št. 33/5, pripisane k vl. št. 63, k.o.
Zg. Leskovec, v skupni površini 60,28 m2

in sestoji iz kuhinje, treh sob, podstrešja,
kopalnice in sanitarij, ki so last dolžnice, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-1019/91-14-ŠZ z dne
12. 12. 1991, sklenjene med Občino Ptuj,
kot prodajalko in dolžnico kot kupcem.

S popisom pridobi upnica zastavno pra-
vico na navedenem stanovanju.

Na izvirniku navedene pogodbe se zaz-
namuje, da je stanovanje zarubljeno na pod-
lagi sporazuma strank, pogodba pa se izro-
či v hrambo upnici.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 7. 12. 1999

Z 01/00153 IZ-11722
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici, opr. št. Z 01/00153 z
dne 3. 9. 2001, je bila ustanovljena na sta-
novanju št. 23, v izmeri 56,26 m2, ki se
nahaja v tretjem nadstropju stanovanjskega
objekta v Slovenski Bistrici, stoječega na
parcelni št. 775/4, k.o. Slovenska Bistrica,
V Tomšičevi ul. 48, last Debeljak Tatjane in
Debeljak Marka, po kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja št. 286 z dne 20. 10.
1993 in aneksu k kupoprodajni pogodbi o
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prodaji stanovanja z dne 31. 8. 1999, vse v
korist upnice Nove Kreditne banke Maribor
d.d., Podružnice Slovenska Bistrica, za za-
varovanje upničine denarne terjatve v višini
6,046.902 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 3. 9. 2001

Z 01/00171 IZ-11747

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici z dne 10. 9. 2001, opr.
št. Z 01/00171, je bila ustanovljena na po-
slovnem prostoru v izmeri 50,91 m2, ki se
nahaja v mansardi objekta stara zadruga,
parc. št. 302, vpisan pri zemljiškoknjižnem
vložku št. 2207, k.o. Slovenska Bistrica,
last Gea Biro d.o.o., Titova 34, Slovenska
Bistrica, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 18. 7. 1996, sklenjene med prodajal-
cem Gea Biro d.o.o., Titova 34, Slovenska
Bistrica in kupcem Geofoto d.o.o., Tomši-
čeva 6, Slovenska Bistrica, zastavna pravi-
ca v korist upnice Nove Kreditne banke Ma-
ribor d.d., Podružnica Slovenska Bistrica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,330.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 9. 2001

Z 40/2001 IZ-11141

V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Volksbank - Ljudske Banke d.d.
Ljubljana, Miklošičeva 30, do dolžnika Kras-
niqi Rexhepa s.p., Trgovina Lili, Kersnikova
2b, Velenje, je bila po sklepu naslovnega
sodišča, opr. št. Z 40/2001 z dne 24. 5.
2001, za zavarovanje denarne terjatve upni-
ce do dolžnika v višini 200.000 DEM v SIT
protivrednosti s pripadki, v korist upnice
ustanovljena zastavna pravica na poslovnem
lokalu v pritličju desno od vhoda v stano-
vanjskem bloku na naslovu Kardeljev trg 2 v
Velenju, v izmeri 28,90 m2, katerega lastnik
je zastavitelj - porok in plačnik Krasniqi Sha-
ip, in sicer na podlagi kupoprodajne pogod-
be, sklenjene med prodajalko Majo Skor-
nšek in kupcem Krasniqi Shaipom z dne
21. 12. 1999.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 7. 2001

Z 32/2001 IZ-11142

V postopku zavarovanja denarne terjatve
upnice Raiffeisenkasse Eberndorf r.z.z.o.j.,
Dobrla vas, Avstrija, do dolžnika Tomaža
Mramorja, Finžgarjeva 12, Velenje, je bila
po sklepu naslovnega sodišča opr. št. Z
32/2001 z dne 14. 5. 2001, za zavarova-
nje denarne terjatve upnice do dolžnika v
višini 215.000 ATS v SIT protivrednosti s
pripadki, v korist upnice ustanovljena za-
stavna pravica na trisobnem stanovanju št.
3, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske
hiše - bloka na Koroški 31 v Velenju (hiša
stoji na parc. št. 647, vl. št. 400, k.o. Vele-
nje), katerega lastnik je na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene med Hercog Bo-
ženo kot prodajalko ter Tomažem Mramor-
jem kot kupcem z dne 20. 4. 1998, dolžnik
Tomaž Mramor do celote.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 24. 7. 2001

In 5/2001 IZ-11729
V izvršilnem postopku upnice Posojilni-

ce Bank Podjuna, r.z.z.o.j., 9141 Eber-
ndorf/Dobrla vas, Bleiburger Strasse 6, Av-
strija, ki jo zastopa odvetnik Zdravko Stare
iz Bleda, je bila na podlagi pravnomočnega
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Vele-
nju pod opr. št. In 5/2001 z dne 4. 4.
2001, do dolžnika Stanislava Vanovška in
zastavno dolžnico Vladimiro Vanovšek, oba
stanujoča Kardeljev trg 1, Velenje, zaradi
izterjave tolarske protivrednosti 70.064 ATS
s pripadki z rubežem dne 9. 7. 2001 v
korist upnika ustanovljena zastavna pravica
na nepremičnini, ki še ni vpisana v zemljiški
knjigi, to je stanovanje v izmeri 79,74 m2,
št. 1, na Kardeljevem trgu 1 v Velenju, ki je
po podatkih iz spisa last zastavne dolžnice
Vladimire Vanovšek, Kardeljev trg 1, Vele-
nje.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 27. 8. 2001

Oklici o skrbnikih in
razpravah

P 1676/97 SR-11785
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni

sodnici Marjani Krajnc - Prah, v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d. Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo
zastopa odvetnica Barica Zidar iz Celja, proti
toženi stranki Agatič Daliboru, Škapinova 7,
Celje, zaradi plačila 161.503 SIT s pp., v
skladu z določilom 82/II člena 4. točke ZPP
sklenilo:

toženi stranki Agatič Daliboru se postavi
začasna zastopnica Daša Gregorin - Štifter,
odvetnica v Celju.

Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 8. 2001

I 2000/01506 SR-11779
Okrajno sodišče v Domžalah je po

okrajni sodnici Kristini Petrič v izvršilni za-
devi upnika mld. Benjamina Merzelja,
stan. Sava 5, Sava, zastopanega po zak.
zastopnici materi Marijani Merzelj, ki jo
zastopa odv. Ljubomir Crnkovič iz Litije,
zoper dolžnika Mirka Prašnikarja, Priker-
nica 1, Moravče pri Domžalah, (sedaj ne-
znanega prebivališča), zaradi izterjave pla-
čila preživnine v smislu 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP, dne 4. 9. 2001
sklenilo:

dolžniku Mirku Prašnikarju, neznanega
prebivališča, se postavi začasni zastopnik,
odvetnik Matjaž Markelj, Kolodvorska 6,
Domžale.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dol-
žnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 9. 2001

N 28/99 SR-11218

Okrajno sodišče v Kranju je v nepravdni
zadevi predlagateljev, Marjana Miletića,
Gašperšičeva 6, Ljubljana, Mata Miletića,
Balkanska 75, Split, Hrvaška, Anteje Mi-
letića, Pujanke 34, Split, Hrvaška, Josipa
Miletića, Paićeva 21, Split, Hrvaška in Ja-
kova Miletića, Magistrala solin 47/d, Split,
Hrvaška, ki jih vse zastopata Miroslav Ce-
rar in Alenka Žugelj, odvetnika v Ljubljani,
proti nasprotnima udeležencema Francu
Gredencu, Dolž 54, Novo mesto in Janezu
Zielbauerju, z zadnjim znanim stalnim biva-
liščem Okroglo 17, Naklo, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 37. čle-
nom zakona o nepravdnem postopku skle-
nilo:

nasprotnemu udeležencu Janezu Ziel-
bauerju, roj. 14. 3. 1948, nazadnje sta-
nujočem v Naklem, Okroglo 17, sedaj ne-
znanega naslova, se postavi za začasne-
ga zastopnika Janez Jocifa, odvetnika v
Kranju.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprot-
nega udeleženca, dokler ne bo nasprotni
udeleženc ali njegov pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler mu skrbstve-
ni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 6. 2001

I 1996/17140 SR-11211

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik v izvršilni zadevi upnika
Reko d.o.o., Parmova 39, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Bojana Potočan iz Ljubljane,
zoper dolžnika Mitrovič Nedeljkota, Steleto-
va 10, Ljubljana, zaradi izterjave 70.085
SIT s pp, sklenilo:

dolžniku Nedeljku Mitroviču se na podla-
gi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Anka
Kenda Oražem, odvetnica iz Ljubljane, Slo-
venska cesta 55/III.

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 12. 6. 2001

I 97/17824 SR-11215

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Žgajnar Elizabeti v izvršilni zadevi
upnice Abanke d.d., Slovenska 58, Ljublja-
na, ki jo zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljub-
ljane, zoper dolžnika Bevc Roberta, Poljan-
ska 6, Ljubljana, zaradi izterjave
338.577,78 SIT s pp, dne 21. 6. 2001
sklenilo:

dolžniku Bevc Robertu se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.



Stran 5794 / Št. 76 / 28. 9. 2001 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2001

P 1595/2001 SR-11217

Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Zahide Hodžić, Obrt-
niška 3, Borovnica, proti toženi stranki
Medhu Hodžiću, neznanega bivališča, za-
radi razveze zakonske zveze, dodelitve
otrok in plačevanja preživnine, dne 17. 7.
2001 sklenilo:

toženi stranki Medhu Hodžiću se kot za-
časna zastopnica postavi odvetnica Maja
Kristan, Cigaletova 1/I, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka ali
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2001

I 1997/16520 SR-11780
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni

sodnici Leni Medič v izvršilni zadevi upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike
2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šuš-
teršič iz Ljubljane, zoper dolžnika Repovš
Luka, Idrijska ul. 17, Ljubljana, zaradi izter-
jave 62.394 SIT s pp, dne 20. 8. 2001
sklenilo:

dolžniku Luku Repovšu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku po-
stavi začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi od-
vetnika Lada Arčona, Slovenska c. 6, Ljub-
ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopi pred sodiščem oziro-
ma dokler organ, pristojen za socialne za-
deve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 8. 2001

P 51/2000 SR-11220
Okrajno sodišče v Sevnici je v pravdni

zadevi tožeče stranke Adriatic zavaroval-
ne družbe d.d., Koper, Ljubljanska 3/a,
zoper toženo stranko Matjaža Stopinška,
Planinska cesta 19/a, Sevnica, zaradi pla-
čila 1,856.787 SIT s prip., dne 24. 8.
2001 sprejelo sklep, da se toženi stranki
Matjažu Stopinšku, Planinska cesta 19/a,
Sevnica, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku - ZPP postavi začasni zastopnik,
odvetnik Franc Pipan iz Sevnice, ki bo
zastopal toženo stranko v pravdni zadevi
tega sodišča opr. št. P 51/2000, vse do-
kler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi sam pred sodiščem ali Center
za socialno delo Sevnica sporoči, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 24. 8. 2001

Oklici dedičem

D 299/97 OD-11790
V zapuščinski zadevi po pok. Janezu Ko-

širju, roj. 5. 5. 1927, državljanu RS, poro-
čenem, umrlem 22. 1. 1997, nazadnje sta-
nujočem Stobovska cesta 6, Domžale, bi
prišle v poštev za dedovanje tudi njegova
žena Nada Košir ter hčeri Marjana Kovač in
Ružiča Košir, ki živijo na neznanih naslovih
v Kanadi.

Sodišče poziva dedinje neznanega naslo-
va, da se v roku enega leta po objavi tega
oklica prijavijo sodišču kot dedinje, ker bo
po poteku oklicnega roka sodišče nadaljeva-
lo z zapuščinskim postopkom in zadevo za-
ključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 7. 2001

D 257/97 OD-11792
V zapuščinski zadevi po pok. Kajtazaj Ha-

zirju, roj. 25. 2. 1930, državljanu RS, umr-
lem 4. 8. 1997, nazadnje stanujočem Kra-
kovska 1a, Domžale, bi prišli v poštev za
dedovanje tudi njegova žena Kajtazaj Nailje,
hči Kajtazaj Feta, hči Zabelaj Feti, hči Kajta-
zaj Nazmije in sin Kajtazaj Škelzen, ki živijo
na neznanih naslovih na Kosovu in v Nemčiji.

Sodišče poziva dediče neznanega naslo-
va, da se v roku enega leta po objavi tega
oklica prijavijo sodišču kot dediči, ker bo po
poteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo z
zapuščinskim postopkom in zadevo zaključi-
lo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 25. 7. 2001

I D 899/97 OD-6303
Golob Marjan, sin Julija, roj. 7. 10. 1941,

umrl 19. 9. 1997, nazadnje stanujoč Zaloška
cesta št. 78c, Ljubljana, je umrl brez oporo-
ke, vsled česar sledi zakonito dedovanje. Po-
kojni naj bi imel hči Meto Golob, bivališče ni
znano. Sodišču tudi ni znano ali je še kaj
dedičev zato poziva vse morebitne dediče, da
v roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča
priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravi-
lo zapuščinsko obravnavo na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2000

Sodni register
vpisi po ZGD

Spremembe

CELJE

Rg-401265
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00440 z dne 4. 2. 1999 pri
subjektu vpisa MARGINALIJA, tiskarna,

ekonomska propaganda in marketing,
d.o.o., Petrovče, Drešinja vas 49, sedež:
Drešinja vas 49, 3301 Petrovče, pod
vložno št. 1/00915/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnih deležev, firme in skrajšane
firme, spremembo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe z dne 8. 5. 1998, s
temile podatki:

Matična št.: 5306841
Firma: MARGINALIJA, tiskarna, eko-

nomska propaganda in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: MARGINALIJA, d.o.o.
Ustanovitelji: Planko Ivan, izstop 8. 5.

1998, Knapič Vasja in Knapič Darinka, oba
Žalec, Ulica Florjana Pohlina 1, vstopila
16. 11. 1989, vložek vsak po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1999: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Dis-
tribucija filmov in videofilmov, 9220 Radij-
ska in televizijska dejavnost, 9231 Umetni-
ško ustvarjanje in poustvarjanje.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

KRANJ

Srg 1878/2001 Rg-11767
Družba Teracerstvo Albreht, podjetje

za gradbeništvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Žiri, s sedežem Levstikova ulica
4, Žiri, vpisana na reg. vl. št. 1/4434/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta dru-
žbenika Albreht Vincenc, Levstikova ulica
4, Žiri in Albreht Igor, Gregorčičeva 7, Žiri.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 9. 2001

Srg 2275/2001 Rg-11778
Družba Chemcolor, podjetje za zuna-

njo in notranjo trgovino in zastopanje
tujih firm Preddvor, d.o.o. s sedežem
Francarija 23, Preddvor, vpisana na reg.
vl. št. 1/6002/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
Chemcolor, d.d., Zagreb, Ivana Lučiča 6,
Zagreb.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
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sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu dru-
žbe iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 9. 2001

LJUBLJANA

Srg 4009/2001 Rg-9890
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče, na predlog predlagatelja za preneha-
nje družbe po skrajšanem postopku in iz-
bris iz sodnega registra družbe Združenje
avtomobilskih zastopnikov in proizvajalcev,
GIZ Glonarjeva 8, Ljubljana, objavlja sklep:

Združenje avtomobilskih zastopnikov
in proizvajalcev, GIZ Glonarjeva 8, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/26160/00, preneha po
skrajšanem postopku po skelpu skupščine
z dne 29. 11. 2000.

GIZ nima nobenih obveznosti in nima za-
poslenih delavcev.

Članice združenja so: AC - Intercar
d.o.o., Ljubljana, Baragova ul. 5, AC - Mo-
bil, d.o.o., Ljubljana, Baragova ul. 9, Avto
Triglav d.o.o., Ljubljana, Dunajska 122, Av-
toimpex d.o.o., Ljubljana, Celovška 150,
Avtomotiv Rado d.o.o., Ljubljana, Jana Hu-
sa 1a, Avtotehna GVTO d.o.o., Ljubljana,
Celovška 228, Avtotehna Vis d.o.o., Ljub-
ljana, Celovška 228, Citroen Slovenija
d.o.o., Koper, Ulica 15. maja 18, C.J.I.
d.o.o., Ljubljana,  Leskoškova ulica 2, Dae-
woo motor d.o.o., Ljubljana, Stegne 33,
DKS d.o.o., Maribor, Tržaška cesta 37a,
Hyundai Auto Trade d.o.o., Ljubljana, Brn-
čičeva 45, Industijaimport d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 8, Japan Motors International
d.o.o., Ljubljana, Verovškova 60a, Kia Mo-
tors Import d.o.o., Ljubljana, Leskoškova
ulica 2, MMS d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152, Nissan Adria d.o.o., Ljubljana, Slo-
venska 54, Porsche Slovenija d.o.o., Ljub-
ljana Bravničarjeva 5, Summit Motors Ljub-
ljana d.o.o., Ljubljana, Leskovškova 4, Su-
zuki Odar d.o.o., Ljubljana, Jana Husa 1,
Tehnounion Avto d.o.o., Ljubljana, Devova
18 in Toyota Adria d.o.o., Ljubljana, Brnči-
čeva 51, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se prenese v celoti na članice, in
sicer vsaki 1/22.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2001

Srg 9615/2001 Rg-11201
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

notarja Mira Bregarja iz Litije, Ul. Mire Pre-
gljeve 4, za prenehanje družbe po skrajša-
nem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Hydromont, Podjetje za hidravliko,
inženiring in projektiranje d.o.o., Šmartno
pri Litiji, Litijska c. 15, objavlja sklep:

družba Hydromont, Podjetje za hidra-
vliko, inženiring in projektiranje d.o.o.,

Šmartno pri Litiji, Litijska c. 15, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 8. 6. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomac Franjo, Litijska c.
15, Šmartno pri Litiji, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,088.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Tomac Franja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2001

Srg 10531/2001 Rg-11202
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

notarke Majde Lokošek iz Domžal, Kolo-
dvorska 6, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega re-
gistra družbe Mobilo, d.o.o., podjetje za
trgovino, Mengeš, Loka, Testenova 122,
objavlja sklep:

družba Mobilo, d.o.o., podjetje za tr-
govino, Mengeš, Loka, Testenova 122,
preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 4. 7. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z zaposlenimi delavci.

Ustanovitelj je Tartara Josip, Testenova
ulica 122, Loka pri Mengšu, z ustanovitve-
nim kapitalom 2,627.127,69 SIT, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na Tartara Josipa.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 8. 2001

Srg 6845/2001 Rg-11205
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog Koopgrad, podjetje za izde-
lavo opreme in gradbeno dejavnost, 61000
Ljubljana, Stegne 35, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 35, za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku in izbris iz sodnega regis-
tra družbe Koopgrad, podjetje za izdelavo
opreme in gradbeno dejavnost, 61000 Ljub-
ljana, Stegne 35, d.o.o. objavlja sklep:

Koopgrad, podjetje za izdelavo opre-
me in gradbeno dejavnost, 61000 Ljub-
ljana, Stegne 35, d.o.o., reg. št. vl.
1/06730/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 18. 4.
2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Milan Križaj, Škofja Loka,
Reteče 100, z ustanovitvenim kapitalom
1,511.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe dodeli Mi-
lanu Križaju.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih druž-
bah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave 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

MARIBOR

Srg 1960/2001 Rg-11771
Družba Elbrus trgovinsko proizvodno

podjetje d.o.o., reg. št. vl. 1/4440-00, ka-
tere družbenica je Lorger Dušica, Brestrni-
ška ulica 10, Bresternica, po sklepu dru-
žbenice družbe z dne 31. 5. 2001 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Lorger Du-
šica.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 8. 2001

Srg 917/2001 Rg-11775
Družba Aja center, podjetje za trgovi-

no in organizacijo prireditev d.o.o., Ži-
dovska ulica 12, Maribor, reg. št. vl.
1/7069-00, katere družbenica je Kumper-
ščak Tatjana, Pasterkova 3, Maribor, po
sklepu družbenice družbe z dne 3. 4. 2001
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Kumper-
ščak Tatjana.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mari-
boru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 8. 2001

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

JR PRODUCT d.o.o., Ulica 28. maja
53, Ljubljana, štampiljko pravokotne obli-
ke, velikosti 5 x 2 cm, z napisom JR PRO-
DUCT d.o.o. Ljubljana Ulica 28. maja 53.
gnc-67777
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Rautar Nataša, Ulica Frana Kovačiča
25, Veržej, štampiljko pravokotne oblike
z vsebino: MARKET “NATAŠA” Nataša Ra-
utar s.p. Mala Nedelja 36, 9243 M. Ne-
delja tel 02/586 10 08. gnq-67205

Priglasitveni list

Arih Aleksander s.p., Šentilj 130/e,
Šentilj v Slov.goricah, priglasitveni list,
opravilna št. 064-5112/97, izdan dne
25. 2. 1998. gnv-67275

Bizjak Edo, Ulica Malči Beličeve 26,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1926/94, matična št. 5453196,
izdan dne 30. 12. 1994. gnt-67927

Bric Goran, Tavčarjeva ulica 6, Radov-
ljica, priglasitveni list, opravilna
št. 44-0142/94, izdan dne 16. 3. 1994.
gnb-67420

Čemas Damjan, Kanižarica 11/b, Čr-
nomelj, obrtno dovoljenje,
št. 051263/0778/01-15/1997 - repre-
zentativno obrtno dovoljenje. gnx-67523

Gorjanc Ivan s.p., Lesarska ulica 1,
Maribor, priglasitveni list, opravilna
št. 064-2579/94, izdan dne 24. 8. 1998.
gnc-67519

Gregorc Jože, Hraše 32/c, Smlednik,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 033233/1313/00-37/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnp-67531

Kisilak Frida, G. Petrovci 38/a, Pet-
rovci, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 000347/0441/00-46/1995, izdana
dne 6. 3. 1995. gnu-67751

Klobas Gianni, Strunjan 72, Portorož -
Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-1315-95. gnb-67520

Lednik Nada, Jarmovec 2, Dramlje, pri-
glasitveni list, opravilna št. 52-0421/94,
izdan dne 1. 7. 1994. gnn-67283

Lipavšek Alojz, Rimska ulica 1, Ptuj,
obrtno dovoljenje,
št. 046049/1302/00-52/1995 - repre-
zentativno obrtno dovoljenje, izdano dne
6. 3. 1995 pri OZS. gnz-67750

Lipovac Anton, Iga vas 23, Stari trg pri
Ložu, obrtno dovoljenje, št. - reprezenta-
tivno in odločbo o obrtnem dovolenju,
š t .   1 0 0 4 3 4 / 0 0 6 9 / 0 0 - 1 4 / 1 9 9 5 .
gno-67307

Mlaka Franc, Polje, Cesta XXX/15,
Ljubljana-Polje, odločbo o obrtnem dovo-
ljenju, št. 055808/2329/01-36/1995 in
obrtno dovoljenje, izdana dne 17. 8.
1995. gno-67761

Modic Zdenka s.p., Tržaška cesta
116, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-0651/94, matična št. 5304048,
izdan dne 18. 5. 1994. gnr-67704

Orodjarstvo - kovinska galanterija ter
montaža in servisiranje obdelovalnih stro-
jev, Zakrajšek Sašo s.p., Kajakaška cesta
75, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 27-0236/94, matična št. 5018893,
izdan dne 12. 4. 1994. gnb-67949

Pešl Ivan, Vosek 39, Pernica, priglasi-
tveni list, opravilna št. 064-2550/94, iz-
dan dne 29. 4. 1998. gni-67013

Pinter Boštjan, Vuhred 49, Vuhred, pri-
glasitveni list, opravilna št. 43-666/99, iz-
dan dne 20. 8. 1999. gnq-67355

Plut Jože, Ižanska cesta 106/a, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1567/94, matična št. 5463204,
izdan dne 21. 12. 1994. gnx-67773

Plut Peter, Otovec 15, Črnomelj,
odločbo o obrtnem dovoljenju,
š t .   0 1 5 2 4 7 / 0 0 2 1 / 0 1 - 1 5 / 1 9 9 5 .
gny-67522

Radelj Grujić Nevenka, Rožnik 17, An-
karan - Ankarano, priglasitveni list, opra-
vilna št. 17/II/3-1139/54, izdan dne
28. 12. 1994. gnv-67125

RONIKOP d.o.o., Goriška cesta 56,
Ajdovščina, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 050193/1651/01-11/1998, iz-
dana dne 21. 12. 1998. gnf-67716

STAVBNO KLEPARSTVO Zupančič
Alojz s.p., Štefan 23, Trebnje, priglasitve-
ni list, opravilna št. 0570313/94, mat.
št. 5356471, izdan dne 27. 7. 1994.
gnf-67441

Potne listine

Alessio Lauro, Benčičeva 7, Koper -
Capodistria, potni list, št. AA 205876, iz-
dala UE Koper. gnk-67686

Alessio Lauro, Benčičeva 7, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 107985, izdala UE Koper.
gnl-67685

Antić Bojan, I. tankovske brigade 7, Se-
žana, potni list, št. BA 880016. gnj-67337

Antić Igor, I. tankovske brigade 7, Se-
žana, potni list, št. AA 915035.
gni-67338

Avguštin Mojca, Cesta Cirila Tavčarja
10, Jesenice, potni list, št. BA 266544,
izdala UE Jesenice. gnx-66973

Ažman Blaž, Stara cesta 17, Kranj, pot-
ni list, št. BA 174494. gnn-67333

Bečić Sabina, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, potni list, št. BA 749897,
izdala UE Škofja Loka. gng-67940

Berdajs Eva, Tbilisijska 98, Ljubljana,
potni list, št. BA 591861, izdala UE Ljub-
ljana. gne-67567

Beronja Sandra, Savska pot 7, Čatež
ob Savi, potni list, št. BA 656052, izdala
UE Brežice. gnb-67320

Bizjak Robert, Poreče 5, Podnanos,
potni list, št. BA 77142, izdala UE Ajdov-
ščina. gnn-67933

Čerpnjak Herman, Trdkova 78, Kuzma,
potni list, št. AA 129820, izdala UE Mur-
ska sobota. gnj-67462

Čufer Boris, Gradnikova ulica 12, Ka-
nal, potni list, št. BA 301930, izdala UE
Nova Gorica. gnx-67348

Demšar Majda, Kapucinski trg 11,
Škofja Loka, potni list, št. BA 215227.
gnb-67270

Dolenc Ivan, Pot na Novec 8, Orehova
vas, potni list, št. BA 943864. gnk-67511

Drenški Milan, Levstikova 13, Roga-
ška Slatina, potni list, št. AA 237108, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-67668

Drofelnik Ana Margareta, Tomšičeva 51,
Slovenj Gradec, potni list, št. AA 771335,
izdala UE Slovenj Gradec. gnt-67077

Erjavec Frančiška, Gor. Kanomlja 2,
Idrija, potni list, št. AA 746592.
gnv-67475

Flisar Matejka, Dolga ulica 115, Mo-
ravske Toplice, potni list, št. BA 613113,
izdala UE Murska Sobota. gnm-67084

Gašparin Dejan, Partizanska 1, Anho-
vo, potni list, št. BA 688081, izdala UE
Nova Gorica. gnl-67914

Gorše Branko, Rožna dolina, Cesta
XVII/19, Ljubljana, potni list, št. AA
453372, izdala UE Ljubljana. gnv-67450

Gutman Blaž, Sokolski trg 6, Dolenj-
ske Toplice, potni list, št. BA 997689.
gni-67638

Hopovac Hasan, Brnica 47, Hrastnik,
potni list, št. AA 1211167. gnn-67683

Horvat Bojan, Goručanova ulica 2, Ce-
lje, potni list, št. AA 900683. gni-67738

Hovnik Franc, Rimska ploščad 2, Ptuj,
potni list, št. BA 466551. gnd-67493

Humar Ivan, Trnovski pristan 9, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 535229, izdala UE
Ljubljana. gne-67617

Ivanović Marijana, Rozmanova 24/i,
Ilirska Bistrica, potni list, št. BA 710651.
gns-67203

Juha Vinko, Matena 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 637482, izdala UE Ljubljana.
gnu-67455

Klopčič Lana, Klemenova ulica 102,
Ljubljana, potni list, št. BA 720623, izda-
la UE Ljubljana. gnd-67843

Kocijančič Gorazd, Vrtača 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 682006, izdala UE
Ljubljana. gnp-67331

Kocijančič Gregor, Vrtača 2, Ljublja-
na, potni list, št. CA 19829, izdala UE
Ljubljana. gnr-67329

Kocijančič Katarina, Vrtača 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 59463, izdala UE
Ljubljana. gnq-67330

Kocijančič Matic, Vrtača 2, Ljubljana,
potni list, št. BA 845858, izdala UE Ljub-
ljana. gns-67328

Končan Janez, Smrečje 38/a, Vrhni-
ka, potni list, št. BA 562753. gne-67842

Kos Srečko, Curnovec 42/a, Sromlje,
potni list, št. BA 958494. gnr-67304

Kos Tamara, Curnovec 42/a, Sromlje,
potni list, št. BA 751963, izdala UE Breži-
ce. gnw-67299

Kotar Marija, Podlubnik 161, Škofja
Loka, potni list, št. AA 880559.
gnx-67623

Kotnik Jernej, Streliška 3, Kamnik, pot-
ni list, št. AA 321924, izdala UE Kamnik.
gnf-67041

Kovač Marinka, Grosbeerenstr. 93,
D-10963 Berlin, potni list, št. BA 324405.
gnc-67919

Kovač Matija, Kot 1, Ig, potni list, št. BA
202398, izdala UE Sežana. gni-67413
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Kragić Dušan, Puhova 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 415170, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-67260

Krajnc Lidija, Ulica Pohorskega bata-
ljona 1, Ruše, potni list, št. BA 808097.
gne-67492

Krajnc Martina, Attemsov trg 23, Gor-
nji grad, potni list, št. BA 872213, izdala
UE Mozirje. gnw-67853

Kristovič Bojan, Muhlenstr. 7,
D-97084 Wurzburg, potni list, št. AA
473958. gnd-67918

Kržan Aljaž, Srednja vas 167, Šenčur,
potni list, št. BA 000800869. gnz-67721

Kučan Vladimir, Munchen, Nemčija,
potni list, št. AA 536618, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-67225

Kunjadić Pepica, Lenjinov bulevar 191,
Beograd, Jugoslavija, potni list, št. BA
241330, izdala UE Brežice. gnn-66983

Lesjak Matjaž, Ulica Staneta Severja
5, Maribor, potni list, št. BA 695217.
gnb-67495

Mačus Miha, Kromberk, Damper 50,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 8527, izdala UE Nova Gorica.
gnn-67083

Maksimović Miroslav, Gradnikove bri-
gade 41, Nova Gorica, potni list, št. BA
593040, izdala UE Nova Gorica.
gnk-67461

Medved Jure, Livek 8/a, Kobarid, pot-
ni list, št. BA 619631. gnl-67460

Mesić Senad, Kajuhova 34/a, Ljublja-
na, potni list, št. AA 170860, izdala UE
Ljubljana. gnx-67573

Miholjevič Milan, Skojevska ulica 9,
Ljubljana, potni list, št. BA 377987, izda-
la UE Ljubljana. gnr-67929

Mikeln Matjaž, Novinarska ulica 1,
Ljubljana, potni list, št. CA 35671, izdala
UE Ljubljana. gnq-67780

Mlinar Marko, Polje 29, Žiri, potni list,
št. P 00031246. gng-67615

Močnik Marija, Poljanska cesta 14,
Ljubljana, potni list, št. AA 528539, izdala
UE Ljubljana. gnx-67923

Muminović Nermin, Pince Marof 40,
Lendava - Lendva, potni list, št. BA
764830, izdala UE Lendava. gnb-67670

Muratagić Idriz, Cesta I. maja 69,
Kranj, potni list, št. AA 920194.
gnd-67343

Ninković Jovo, Litostrijska cesta 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 596650, izdala
UE Ljubljana. gnm-67309

Novak Stanislava, Cesta v Zgornji log
6, Ljubljana, potni list, št. BA 453434,
izdala UE Ljubljana. gnk-67465

Novak Tomaž, Javorski rovt 37/a, Je-
senice, potni list, št. AA 266831, izdala
UE Jesenice. gnk-67786

Obradović Dragan, Sp. Škofije 169,
Škofije, maloobmejno prepustnico, št. AI
94440, izdala UE Koper. gnc-67644

Ogrinc Simona, Horjul 171, Horjul,
potni list, št. BA 206606, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-67609

Pašić Almir, Vaška pot 10/c, Ljublja-
na, potni list, št. BA 333985, izdala UE
Ljubljana. gnk-67936

Perković Klaudija, Heidmann Str. 34,
D-42855 Remscheid, potni list, št. AA
914712. gne-67917

Pernarčič Vida, Osojna ul. 6, Bistrica ob
Dravi, potni list, št. BA 243934. gnd-67518

Pernek Danijela, Zorkova 14, Maribor,
potni list, št. AA 391786. gnw-67724

Petric Miha, Šegova ulica 16, Novo
mesto, potni list, št. BA 869593, izdala
UE Novo mesto. gnp-67456

Pevec Drago, Videm 32/b, Videm-Do-
brepolje, potni list, št. AA 943696, izdala
UE Grosuplje. gns-67303

Pihir Matej, Opekarska 26, Ljubljana,
potni list, št. BA 900639, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-67391

Pogačar Mario, Dolenjska cesta 23,
Ljubljana, potni list, št. BA 560458, izda-
la UE Ljubljana. gnz-67646

Poljanec Tone, Poljanska cesta 70,
Škofja Loka, potni list, št. BA 833425.
gnj-67312

Pugelj Ana, Lipa 2, Kočevje, potni list,
št. BA 806485, izdala UE Kočevje.
gnn-67658

Rasperger Anton, Maisweg 15, 9020
Klagenfurt, Avstrija, potni list, št. AA
712588. gnc-67069

Rizman Martina, Nova vas 91, Markov-
ci, potni list, št. AA 439562. gnf-67491

Schilling Marjan, Anhovo, Vojkova uli-
ca 44, Anhovo, potni list, št. AA 356537,
izdala UE Nova Gorica. gnh-67639

Schilling Marjan, Anhovo, Vojkova uli-
ca 44, Anhovo, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 51716, izdala UE Nova Gorica.
gng-67640

Sedej Albina, Omejčeva 3, Ljublja-
na-Šentvid, potni list, št. AA 936286, iz-
dala UE Ljubljana. gnf-67291

Sinobad Milan, Nušičeva ulica 10, Ce-
lje, potni list, št. AA 577845. gne-67467

Skočir Mihael Marjan, Vojkova 87,
Ljubljana, potni list, št. AA 63683, izdala
UE Ljubljana. gnh-66989

Sotlar Luka, Grablovičeva 30, Ljublja-
na, potni list, št. P 67195. gnk-66990

Sotlar Luka, Grablovičeva 30, Ljublja-
na, potni list, št. AD 001668 - diplomat-
ski. gnf-66991

Sotlar Maša, Grablovičeva 30, Ljublja-
na, potni list, št. AD 001228 - diplomat-
ski. gnd-66993

Sotlar Maša, Grablovičeva 30, Ljublja-
na, potni list, št. P 67267. gnc-66994

Sotlar Petra, Grablovičeva 30, Ljublja-
na, potni list, št. AD 001229 - diplomat-
ski. gnb-66995

Sotlar Petra, Grablovičeva 30, Ljublja-
na, potni list, št. P 67268. gne-66996

Stanc Saša, Tyrševa 20, Maribor, pot-
ni list, št. BA 467614. gnc-67344

Štampar Jernej, Kajžar 43, Ormož, pot-
ni list, št. BA 970246, izdala UE Ormož.
gne-67517

Teraž Marta Marija, Naselje heroja Ma-
roka 9, Sevnica, potni list, št. AA 353718.
gnk-67736

Tivaš Dražen, Cesta 24. junija 74, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 902145, izdala UE
Ljubljana. gno-67432

Toplišek Darko, Leška cesta 5/b, Me-
žica, potni list, št. BA 551244, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnw-67274

Trampuš Primož, Sternadova ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. BA 732176, izda-
la UE Ljubljana. gnw-67774

Trampuž Marija Albina, Orehovlje 1/c,
Miren, potni list, št. AA 889781, izdala
UE Nova Gorica. gnr-67079

Vasilić Ljubiša, Planina 2, Kranj, potni
list, št. BA 941875. gnu-67226

Zagode Babič Magdalena, Kolajbova
ul. 23, Ljubljana, potni list, št. AA
248239. gnq-67405

Zajc Tajana, Podlimbarskega 13, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 798408, izdala UE
Ljubljana. gnd-67568

Zupančič Dušica, Bizantova 18/a,
Medvode, potni list, št. AA 593667, izda-
la UE Ljubljana. gnj-67487

Žerovnik Miran, Attemsov trg 23, Gor-
nji grad, potni list, št. BA 163390, izdala
UE Mozirje. gnq-67855

Osebne izkaznice

Abazović Sanela, Goričane 17, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 368307.
gnm-67859

Ajderpašić Safeta, Bobenčkova ulica
6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 174117. gnv-67425

Andolšek Janez, Maroltova 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 685619.
gne-67692

Anžur Ivanka, Klanska 7, Medvode,
osebno izkaznico, št. 525145.
gnw-67324

Babič Božena, Žorgova 18/a, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 44377.
gnc-67294

Bezjak Konrad, Staneta Severja 3, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 3614.
gnz-67221

Bogolin Vanja, Drnovo 73, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 230665. gng-67490

Borovič Anita, Črešnjevci 80, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 259476.
gno-67457

Boštjančič Mateja, Novomeška cesta
89, Straža, osebno izkaznico,
št. 859773. gny-67072

Brajdič Rozina, Sovinek 13, Semič,
osebno izkaznico, št. 720749.
gnf-67516

Cankar Avguštin, Ob potoku 22, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 53450.
gnq-67930

Cartl Franc, Zg. Hajdina 53, Hajdina,
osebno izkaznico, št. 791605.
gnq-67655

Cartl Frančiška, Zg. Hajdina 53, Hajdi-
na, osebno izkaznico, št. 806680.
gnr-67654

Cvikl Franci, Prešernova 22, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 590349.
gng-67915
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Čater Primož, Samova 4, Brežice,
osebno izkaznico, št. 229670.
gnp-67731

Černeka Marina, Ul. Istrskega odreda
6, Izola - Isola, osebno izkaznico,
št. 311546. gni-67463

Čobec Karl, Čadramska vas 24, Po-
ljčane, osebno izkaznico, št. 434726.
gnx-67473

Devetak Irena, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 284966.
gno-67607

Dežela Maja, Ljubljanska 80, Domža-
le, osebno izkaznico, št. 435902.
gnp-67581

Dobovšek Primož, Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 275401.
gnb-67920

Dogar Monika, Kidrčeva 57, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 486270. gnd-67718

Dolenc Andrej, Hotovlja 62, Poljane
nad Škofjo Loko, osebno izkaznico,
št. 682960. gnw-67024

Dovč Mihaela, Sneberska cesta 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 871492.
gnu-67101

Dular Dejan, Jurska vas 33, Straža,
osebno izkaznico, št. 477626. gnx-67273

Fabjan Jože, Ulica padlih borcev 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 430223.
gni-67763

Fertin Gorazd, Bizantova 21, Medvo-
de, osebno izkaznico, št. 288702.
gnl-67935

Flander Stanislav, Na razgled 9, Šent-
jur, osebno izkaznico, št. 132154.
gnq-67730

Franc Drago, Tolsti vrh 56/a, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 715550. gnl-67635

Godec Rok, Tičnica 3, Logatec, oseb-
no izkaznico, št. 77559. gnp-67806

Gorjanc Milan, Fabianijeva 25, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 157013.
gnr-67204

Gorše Jure, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 12417. gnx-67298

Gostič Alojzija, Zg. Gameljne 32/a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 601681. gny-67472

Govejšek Zule Margareta, Koreninova
6, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 771694. gnj-67012

Grilj Andrej, Vegova ulica 17, Morav-
če, osebno izkaznico, št. 665696.
gny-67772

Grum Brigita, Ulica Bena Zupančiča 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 746654.
gnv-67625

Hladin Anton, Ulica Pohorskega bata-
ljona 5, Velenje, osebno izkaznico,
št. 161879. gnl-66985

Horvat Štefan, Društvena 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 525301.
gnh-67214

Horvat Tina, Cankarjeva 25, Sloven-
ska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 363300. gnk-67286

Hrastnik Nikola, Pesnica 60/e, Pesni-
ca pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 289344. m-1822

Kaluđerović Blagota, Cesta zmage 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 453049.
gnt-67656

Katič Cecilija, Leskovška cesta 23, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 581598.
gnu-67351

Kavčič Živana, Gorenje Polje 22, Stra-
ža, osebno izkaznico, št. 213974.
gnw-67649

Kemperle Urška, Podbrežje 90, Na-
klo, osebno izkaznico, št. 569130.
gnr-67729

Klinc Alenka, Čadram 47, Oplotnica,
osebno izkaznico, št. 391851.
gnu-67076

Kmet Damjan, Pod Vrtačo 17, Sevni-
ca, osebno izkaznico, št. 161098.
gnl-67360

Knaus Jernej, Ribjek 2/a, Osilnica,
osebno izkaznico, št. 241229.
gnc-67719

Kodele Stanko, Dolga Poljana 2/l, Vi-
pava, osebno izkaznico, št. 828836.
gnm-67484

Kos Mojca, Vransko 17/d, Vransko,
osebno izkaznico, št. 707083.
gnq-67280

Kostić Milutin, Cesta 4. julija 54, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 421044.
gnq-66980

Kovačević Zoran, Partizanska 39, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 288746.
gnz-67571

Kovačič Metka, Čevljarska 6, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 595646.
gnw-67699

Kozina Roža, Župančičeva 10, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico,
št. 473424. gno-67682

Kozolič Stanislava, Cesta B. Kidriča 2,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 454304. gnx-67073

Kragić Dušan, Puhova 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 3365. gng-67365

Krajnc Suzana, Brezovec 19/a, Cirku-
lane, osebno izkaznico, št. 823639.
gnq-67480

Kranjec Danica, Gradišče 1/b, Tišina,
osebno izkaznico, št. 827809.
gnp-67631

Krivec Uroš, Cankarjeva 74, Nova Go-
rica, osebno izkaznico, št. 206636.
gnn-67633

Kržič Anica, Brezovica pri Borovnici
28, Borovnica, osebno izkaznico,
št. 36014. gnp-67006

Kuštrin Tibor, Ljubinj 19, Tolmin, oseb-
no izkaznico, št. 483647. gnm-67459

Lahajnar Marko, Planina 40, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 335463.
gnx-67102

Lazar Tomaž, Pot Sv. Antona 16, Idri-
ja, osebno izkaznico, št. 137498.
gnw-67499

Licardo Andrej, Pohorska ulica 28, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 273793.
gnt-67352

Lorbek Kristina, Dupleška cesta 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 208621.
gnf-67791

Lozar Krivec Jana, Ajševica 63/a, No-
va Gorica, osebno izkaznico, št. 842254.
gnm-67634

Lukančič Jernej, Prešernova 2, Loga-
tec, osebno izkaznico, št. 926755.
gnc-67019

Lutar Boris, Nedelica 91, Turnišče,
osebno izkaznico, št. 415616.
gnk-67211

Malgaj Jožefa, Strtenica 12, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico,
št. 152828. gns-67078

Marinič Jožef Frančišek, Gradnikova
cesta 127, Radovljica, osebno izkaznico,
št. 453123. gnl-67085

Memon Irena, Prešnica 46, Kozina,
osebno izkaznico, št. 3196. gng-67515

Menard Matevž, Kurilniška ul. 9, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 916070.
gnx-67648

Meszelics Janos, Genterovci 3/a, Do-
brovnik - Dobronak, osebno izkaznico,
št. 714879. gnu-67526

Meško Zvonko, Mihovci 26, Velika Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 674134.
gnp-67081

Mihev Valentin, Lobnica 46, Ruše,
osebno izkaznico, št. 846310.
gni-67213

Miketič Tomislav, Gorenjci 4, Adlešiči,
osebno izkaznico, št. 776036.
gny-67722

Milčić Marija, Polzela 205/a, Polzela,
osebno izkaznico, št. 524018.
gnq-67305

Mlakar Jože, Cesta 1. maja 69, Kranj,
osebno izkaznico, št. 181511.
gnl-67285

Močnik Peter, Klanec 68, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 943207.
gny-67297

Muc Jožef, Dole 4, Suhor, osebno iz-
kaznico, št. 443980. gnk-67636

Murselović Vanja, Franca Rozmana
Staneta 2, Kranj, osebno izkaznico,
št. 668108. gnq-67755

Nabergoj Stanislav, Lozice 29, Podna-
nos, osebno izkaznico, št. 620535.
gns-67628

Nježić Vasilka, Ložca 35, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 340114.
gnk-67611

Novak Patrik, Riharjeva 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 258231.
gnx-67398

Orlić Milan, Britof 33/b, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 536829. gnc-67494

Pacek Jože, Gornje Pijavško 19, Kr-
ško, osebno izkaznico, št. 369263.
gnf-67666

Pavlin Igor, Danila Bučarja 5, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 435623.
gnb-67945

Pernek Danijela, Zorkova 14, Maribor,
osebno izkaznico, št. 921575.
gnu-67726

Peterka Marija, Pretež 3, Moravče,
osebno izkaznico, št. 57748. gnu-67776

Pevec Stanko, Savci 76, Sveti Tomaž,
osebno izkaznico, št. 195412.
gno-67632
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Plahuta Frančiška, Trubarjeva 46, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 276404.
gnu-67276

Pleško Marija, Žabnica 80, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 460770.
gnt-67802

Podjed Marijan, Jakopičeva ulica 13,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 393396.
gnw-67374

Prijatelj Sašo, Ul. bratov Poglajen 2,
Litija, osebno izkaznico, št. 338679.
gnh-67839

Pungartnik Tatjana, Tabor 3, Tabor,
osebno izkaznico, št. 211111.
gnh-67339

Pungeršek Ksenja Sonja, Cesta I. ma-
ja 69, Kranj, osebno izkaznico,
št. 410548. gnw-67824

Ramić Sijana, Cesta na Markovec 18,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 110115. gns-67082

Rojc Vanja, Prešernova 3, Dornberk,
osebno izkaznico, št. 732732.
gni-67863

Rus Danijela, Krištanci 16, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 504480.
gnm-67109

Saksida Stanislava, Ročevnica 15, Tr-
žič, osebno izkaznico, št. 865925.
gnt-67477

Saletinger Jurij, Mislinjska Dobrava 44,
Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno izkazni-
co, št. 959136. gnt-67627

Samotorčan Andreja, Gaberje 15, Do-
brova, osebno izkaznico, št. 205821.
gno-67507

Senekovič Anton, Partizanska 11, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 69881.
gnj-67787

Simon Aleš, Ižanska cesta 94/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 213036.
gne-67342

Sitar Katja, Dvorski trg 6, Preddvor,
osebno izkaznico, št. 289825.
gnw-67524

Srnko Karmen, Špengova 23, Ruše,
osebno izkaznico, št. 55119. gnw-67224

Stanišić Radisav, Agrokombinatska ce-
sta 6/d, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 554819. gnt-67427

Starc Peter, Titova 90, Senovo, oseb-
no izkaznico, št. 464313. gns-67678

Stramšek Eva, Pod akacijami 46, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 357808.
gni-67838

Šamperl Franc, Vojkova cesta 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 549749.
gnu-67576

Ševedrija Martina, Partizanska 45, Tr-
bovlje, osebno izkaznico, št. 230729.
gnf-67816

Štern Šarlota Ana, Borovniška vas 6,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 241861.
gnu-67651

Štrucl Rok, Hrenova 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 854315.
gnu-66976

Štrukelj Marija, Gradnikova 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 386167. gnl-67660

Šumi Rudi, Zoisova 9, Kranj, osebno
izkaznico, št. 673804. gnh-67464

Tomašević Bogdan, Plac 3, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. AH 135 - za
tujce. gnn-67287

Trobec Janez, Setnica 8, Medvode,
osebno izkaznico, št. 64213. gny-67447

Uran Jelena, Lackova ulica 1, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 499112.
gnw-67799

Urbanc Jožica, Ul. Mire Miheličeve 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 85056.
gng-67765

Verbovšek Rajko, Škofije 1, Pristava
pri Mestinju, osebno izkaznico,
št. 776442. gnb-67220

Volčanšek Albin, Cesta Borisa Kidriča
7, Jesenice, osebno izkaznico,
št. 781630. gnj-67112

Vrabelj Jože, Kodrova 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 435891.
gnx-67248

Vrečar Andreja, Vrečarjeva ulica 24/a,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 265303.
gnc-67594

Vuk Ana, Gomilica 28, Turnišče, oseb-
no izkaznico, št. 20416. gnk-67661

Zagode Babič Magdalena, Kolajbova
ul. 23, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 511480. gnp-67406

Zupančič Dušica, Bizantova 18/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 657008.
gnk-67486

Zupančič Ferdo, Bizantova 18/a, Med-
vode, osebno izkaznico, št. 693046.
gnl-67485

Žnidar Anton, Rimska cesta 50, Šem-
peter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 121468. gnb-67470

Žužek Mihael, Gornji trg 18, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 429649.
gns-67428

Vozniška dovoljenja

Abram Silvo, Cesta OF 16, Cerkno,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. ABGH, št. S 1090311, reg. št. 7845,
izdala UE Idrija. gns-67803

Ajderpašić Safeta, Bobenčkova ulica
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 446939, reg. št. 191303, iz-
dala UE Ljubljana. gnw-67424

Alegro Stanko, Gunte 9, Krško, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 38/2001. gnd-67743

Ambrožič Boris, Dolga Poljana 2/k, Vi-
pava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 636190, reg. št. 133, izdala UE Aj-
dovščina. gnz-67071

Anastasov Žarko, Hradeckega cesta
84, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1001779, reg. št. 201459, iz-
dala UE Ljubljana. gnn-67837

Bašin Jelka, Gornje Cerovo 16/a, Koj-
sko, vozniško dovoljenje, št. 15451, iz-
dala UE Nova Gorica. gnc-67544

Bauman Terezija, Mlajtinci 13, Morav-
ske Toplice, vozniško dovoljenje,
št. 3296. gni-67538

Benić Novica, Postaja 7, Most na So-
či, vozniško dovoljenje, št. S 1233481,
izdala UE Tolmin. gnx-67548

Bernjak Damjan, Gaberje 40, Lendava -
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14898, izdala UE Lendava. gne-67217

Bezenšek Tomaž, Ul. Milke Volk 55,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1443358, reg. št. 108235,
izdala UE Maribor. m-1885

Bezjak Konrad, Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 94556, reg. št. 73492. m-1855

Bizjan Samo, Sokolska 6, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1478229, reg. št. 9208, izdala UE Treb-
nje. gnb-67245

Brejc Vesna, Praproše 6, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1509831, reg. št. 28051. gnv-67525

Brence Boštjan, Blatna Brezovica 75,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11154, izdala UE Vrhnika. gne-67942

Breznik Tomaž, Černelavci, Dalmatino-
va ulica 4, Murska Sobota, vozniško do-
voljenje, št. 33963. gnn-67033

Brlečič Mohar Anica, Črna vas 87,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 387704, reg. št. 125493, izdala UE
Ljubljana. gnc-67119

Brodnik Jože, Seničica 50, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
933282, reg. št. 62878, izdala UE Ljub-
ljana. gne-67667

Byrne Helena, Brejčeva 7, Domžale,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 36/2001. gni-67663

Cujec Klavdij, Volarje 57, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 1233593, izdala
UE Tolmin. gnl-67385

Čačković Josip, Vičava 84, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3472,
izdala UE Ptuj. gnl-67010

Čater Primož, Samova 4, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 17669, izdala UE Brežice. gnn-67733

Čeč Jožef, Na Jelovo 10, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9973, izda-
la UE Laško. gns-67353

Čegovnik Maja, Kotlje 68, Kotlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15662, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gnl-67539

Čehovin Zmago, Vinarska cesta 1, Vi-
pava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1426495, reg. št. 3469, izdala UE
Ajdovščina. gnq-67080

Čekredži Mile, Ohrid, Ohrid, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1352263,
reg. št. 229931, izdala UE Ljubljana.
gnc-67569

Černe Petra, V. Vodopivca 54, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 42826, izdala UE Nova Gorica.
gnh-67443

Čupić Dragana, Slavka Gruma 26, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40611. gny-67047

Damiš Karl, Cmureška 6, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 199361, reg. št. 444,
izdala UE Lenart. m-1860
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Del Bianchi Vesna, Klinetova 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914387, reg. št. 90326, izdala UE Mari-
bor. m-1838

Dobovšek Primož, Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1371455, reg. št. 213160, izdala
UE Ljubljana. gnz-67921

Dolenc Andrej, Hotovlja 62, Poljane
nad Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 24674, izdala UE Škofja
Loka. gnx-67023

Dolinšek Tibor, Cesta zmage 12/b, Za-
gorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1472809, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnk-66986

Dravinac David, Tomšičeve brigade 9,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17701, izdala UE Slovenska Bistrica.
gno-67532

Dugman Vesna, Gaj, Šarhova 11, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 19139, izdala UE Slovenska Bis-
trica. gnr-67379

Džinovič Žanet, Liminjanska 8, Porto-
rož - Portorose, preklic vozniškega dovo-
ljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 19/2001. gnz-67621

Emeršič Aleš, Ul. Nade Kovačič 24,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BCEGH, št. S 1170447,
reg. št. 111595, izdala UE Maribor.
m-1802

Eržen Andrejka, Bergantova cesta 2,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134903, reg. št. 6939, izdala UE
Ljubljana. gnv-67825

Fabjan Jože, Ulica padlih borcev 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. S 1434520, reg. št. 108478,
izdala UE Ljubljana. gnj-67762

Ferenac Elvis, Kvedrova 3, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 44006. gnj-67537

Filipič Iztok, Dole 7, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1471630, reg.
št. 10852, izdala UE Idrija. gnr-67804

Franc Drago, Tolsti vrh 56/a, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10032, izdala UE Ravne na Ko-
roškem - II. duplikat. gnm-67534

Gaberšek Silva, Cesta Leona Dobro-
tinška 27, Šentjur, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 1476, izdala UE Šentjur
pri Celju. gni-66988

Gabrijelčič Urška, Ložice 59, Anhovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 45401, izdala UE Nova Gorica.
gne-67442

Gajšek Robert, Slatina 15/c, Šmartno
v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 42877. gnl-67310

Gašparič Mirko, Podgorci 6/a, Pod-
gorci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 7828, izdala UE Ormož.
gnd-67368

Gombač Igor, Regentova 2, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9088, izdala UE Izola. gns-67028

Gorenec Gregor, Čilpah 15, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S

1431904, reg. št. 12140, izdala UE Treb-
nje. gnj-67612

Gorše Branko, Rožna dolina, Cesta
XVII/19, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 512901, reg. št. 39072,
izdala UE Ljubljana. gnu-67451

Grabušnik Marija, Žikarce 7, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1127291, reg. št. 106862, izdala
UE Maribor. m-1873

Gracej Roman, Industrijska ulica 6, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2979, izdala UE Ruše. m-1756

Gradišar Matevž, Sp. Duplje 67, Du-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1091096, reg. št. 42382, izdala UE
Kranj. gny-67372

Grčar Anica, Kamnje 1, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
906907, reg. št. 7772, izdala UE Treb-
nje. gnx-67252

Gregorčič Primož, Bela cerkev 18,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 36576. gnd-67118

Grilj Andrej, Vegova ulica 17, Morav-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
698695, reg. št. 22043, izdala UE Dom-
žale. gnb-67770

Grum Brigita, Ulica Bena Zupančiča 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140037, reg. št. 120744, izdala UE
Ljubljana. gnw-67624

Habjan Aleš, Šmaver 39, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 897594,
reg. št. 13535, izdala UE Grosuplje.
gng-67690

Hari Stanko, Trstenjakova 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 3004.
gng-67540

Hertiš Damjan, Trnovec 5, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 20863, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-1753

Hojan Majda, Celestinova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 926455, reg. št. 140233, izdala UE
Ljubljana. gnd-67943

Jakupović Edin, Cesta Maršala Tita 75,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1313636. gnl-67535

Jalovec Anton, Podgorska 6, Kočevje,
vozniško dovoljenje, reg. št. 12620.
gnk-67361

Jamnikar Aljoša, Vodovnikova 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1221187, reg. št. 113251, izdala UE
Maribor. m-1768

Jelenc Klara, Runkova ulica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1285353, reg. št. 2282124, izdala UE
Ljubljana. gnz-67946

Jelisavac Ilija, Hmeljarska 3, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1242411, izdala UE Žalec. gnz-67521

Jene Herman, Križ 34, Tržišče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1207276, reg. št. 8007. gnw-67074

Jerinič Darko, Ješenca 60, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1170129,
reg. št. 12728. m-1795

Jerman Matjaž, Pot na Brido 1, Anka-
ran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BCH, št. 40807. gnm-67709

Kabir Khan Tarik, Hudovernikova ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1364640, reg. št. 201059,
izdala UE Ljubljana. gnj-67687

Kerhe Uroš, Loka 40, Starše, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 109235.
m-1814

Kersnič Darja, Kidričeva ulica 9, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9426, izdala UE Kočevje. gnj-67737

Klaj Jure, Cesta na Markovec 17, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 43263. gnw-67049

Klemen Andrej, Zgornji Tuhinj 10, La-
ze v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 20828, izdala UE Kam-
nik. gns-67253

Klopčič Lana, Klemenova ulica 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1343105, reg. št. 230827, izdala
UE Ljubljana. gnc-67844

Kocjančič Mladen, Ulica bratov Rozma-
nov 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1353314, reg. št. 231303,
izdala UE Ljubljana. gng-67769

Kojc Helena, Vičava 48, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39550, iz-
dala UE Ptuj. gnk-67011

Kolačko Mitja, Ravne 176/b, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382408, reg. št. 26588, izdala UE Ve-
lenje. gni-67788

Kolarič Janko, Sečovlje 104, Sečovlje
- Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
ABEGH, št. 2518, izdala UE Piran.
gnw-67549

Kompara Petra, Ustje 3/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, št. S 1456107, reg.
št. 14215. gnj-67387

Korent Urška, Legen 104/a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14067. gnt-67027

Kos Mojca, Vransko 17/d, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1294237, izdala UE Žalec. gnr-67279

Kostić Sava, Ul. Janeza Puharja 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 427529, reg. št. 32950, izdala UE
Kranj. gnt-67402

Kovše Zvonko, Skomarje 78, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 9291. gns-67528

Krajnc Tina, Prušnikova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291306, reg. št. 115177. m-1800

Krajnčan Dominik, Valjavčeva 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475009, reg. št. 37241, izdala UE Kranj.
gnu-67401

Kramberger Gregor, Zg. Duplek 181,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1331570, reg. št. 116734, iz-
dala UE Maribor. m-1791

Kranjec Danica, Gradišče 1/b, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 12013.
gnf-67541

Krapše Aleksandra, Metava 77, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 76 / 28. 9. 2001 / Stran 5801

719562, reg. št. 102369, izdala UE Ma-
ribor. m-1783

Krečič Jožef, Šared 23/c, Izola - Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5678, izdala UE Izola. gnu-67030

Krtelj Anton, Vanganelska cesta 83,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 5893. gnl-67035

Kržič Anica, Brezovica pri Borovnici
28, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8563, izdala UE Vrhnika.
gnq-67005

Kupčič Morislav, Meljska cesta 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1277470, reg. št. 115822, izdala
UE Maribor. m-1837

Kuri Mateja, Stanetinci 45, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1275880, reg. št. 11083, izdala UE Le-
nart. m-1841

Kuzmič Aleš, Partizanska 56, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 38247.
gnm-67034

Lajevec Urban, Ilirska ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1365242, reg. št. 207359, izdala UE
Ljubljana. gnj-67616

Lapanja Robert, Travnik 37, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1345364, reg. št. 8234, izdala UE Idrija.
gnw-67349

Latifović Hajrudin, Cesta Maršala Tita
63, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
337474, izdala UE Jesenice. gnn-67208

Lautar Gabrijel Jelko, Hrušica 202,
Hrušica, vozniško dovoljenje, št. S
336309, izdala UE Jesenice. gnm-67209

Lavrenčič Barbara, Levstikova 18, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1394447, izdala UE Idrija. gnh-67489

Le Marechal Jan, Kardeljeva 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092547, reg. št. 90652, izdala UE Ma-
ribor. m-1808

Lenc Walter, Ulica heroja Lacka 2/b,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, št. 756, izdala UE Le-
nart. m-1771

Likar Silvo, Hotavlje 55, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19182,
izdala UE Škofja Loka. gnt-67002

Logar Marjana, Lokarje 26, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 217352, izdala UE Ljubljana.
gnz-67021

Lončarič Andrej, Sp. Gorica 12, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1444417, reg. št. 119089. m-1789

Lorbek Vladislav, Obrije 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167682, reg. št. 171648, izdala UE Ljub-
ljana. gni-67613

Lotrič Lucijan, Kajuhova 3, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43274,
izdala UE Ptuj. gnj-67062

Luzar Primož, Staro sejmišče 48, Šen-
tjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 37693, izdala UE Novo mesto.
gnx-67373

Majerič Mirko, Radenski vrh 16/a, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

reg. št. 11182, izdala UE Gornja Radgo-
na. gnv-67375

Malnič Simon, Žigoni 53, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 30480, izdala UE Nova Gorica.
gnd-67543

Marmarac Sadik, Prijateljeva 16/a, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. S 1342449,
reg. št. 228852. gnj-66987

Marotti Maja, Aljaževa 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291061, reg. št. 115596, izdala UE Ma-
ribor. m-1888

Martinjak Tomislav, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243608, reg. št. 222833, izdala
UE Ljubljana. gnb-67595

Meszelics Janos, Genterovci 3/a, Do-
brovnik - Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 1961, izdala UE Len-
dava. gnr-67529

Mihalič Edvard, Stročja vas 80, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8322, izdala UE Ljutomer. gnz-67271

Mihovilović Ivan, Podlubnik 162, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8003, izdala UE Škofja Loka.
gnj-67937

Mlakar Veronika, Sarajevska 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
440135, reg. št. 58584. m-1799

Močnik Peter, Klanec 68, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107537, reg. št. 211862, izdala UE
Ljubljana. gnz-67296

Motaln Simon, Bresterniška ulica 143,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1331141, reg. št. 117038. m-1798

Možina Milan, Podlubnik 159, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 5536, izdala UE Škofja Loka.
gnw-67399

Muslioski Nedim, Log čezsoški 15, Sr-
penica, vozniško dovoljenje, št. S
1380564, izdala UE Tolmin. gnz-67546

Mušić Senad, Nušičeva 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 49010.
gnt-67502

Nešović Sašo, Ul. 9. maja 24, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1220895, reg.
št. 113600. m-1872

Novoselc Vanda, Bratovševa ploščad
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 412730, reg. št. 5765, izdala
UE Ljubljana. gnv-67400

Ogrinc Simona, Horjul 171, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971150, reg. št. 199890, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-67608

Orešnik Gregor, Primož pri Ljubnem
24, Ljubno ob Savinji, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, reg. št. 7893, izdala UE
Mozirje. gne-67717

Osmićević Esad, Pavšičeva ulica 20,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3895, izdala UE Logatec. gnv-67800

Osterman Uroš, Hrastje 9/a, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 1308100, reg. št. 38391,
izdala UE Kranj. gnz-67746

Ostović Angela, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 114406, reg. št. 26458, izdala UE
Kranj. gnm-67509

Pahor Erika, Ulica J. Pahorja 4, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41595,
izdala UE Nova Gorica. gno-67207

Paradiž Miran, Čečovje 52, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13456, izdala UE Ravne na Koro-
škem. gnm-67009

Paučič Denis, Volčja Draga 29, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, reg.
št. 36470, izdala UE Nova Gorica.
gnz-67121

Pavlakovič Jože, Ulica Moša Pijade 8,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6108, izdala UE Črnomelj.
gng-67340

Pekič Gorjanc Tanja, Meljski hrib 88,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 715176, reg. št. 7685, izdala UE
Maribor. m-1757

Pelko Gorazd, Visoko 103/c, Visoko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
641163, reg. št. 32894, izdala UE Kranj.
gnz-67446

Penko Morena, Zalog 56, Postojna,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 74/2001. gnn-67533

Peršolja Mitja, Kromberk, Breg 14/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 35301, izdala UE Nova Gori-
ca. gnp-67206

Pevec Drago, Videm 32/b, Videm-Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1088733, reg. št. 10213, izdala UE
Grosuplje. gnt-67302

Pirc Dejan, Cesta 16, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 19917, izdala UE
Krško. gnv-67350

Podgoršek Urška, Rečica 29/c, Šmar-
tno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1077794, reg. št. 25938, iz-
dala UE Velenje. gnl-67785

Podjed Marijan, Jakopičeva ulica 13,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4292, izdala UE Kamnik. gnu-67376

Pozderec Ksenja, Stanežiče 3/g, Ljub-
ljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1419068, reg. št. 236937,
izdala UE Ljubljana. gnm-67059

Prijol Boštjan, Sl. Osterca 12, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1030173, reg. št. 8233, izdala UE
Ljutomer. gny-67547

Primc Ivo, Mencingerjeva 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
147338, reg. št. 125686, izdala UE Ljub-
ljana. gns-67278

Prinčič Dario, Plešivo 33, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 37467, izdala UE Nova Gorica.
gnh-67414

Pristovnik Lidija, Stare Slemene 19,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 12785. gnq-67530

Puklavec Miha, Orle 8/b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998915, reg. št. 206393, izdala UE Ljub-
ljana. gno-67107
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Radolič Igor, Zdravkova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
876001, reg. št. 78232, izdala UE Mari-
bor. m-1881

Ramič Sijana, Cesta na Markovec 18,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
reg. št. 22619. gnx-66998

Rauter Aleš, Klinetova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 350 ccm
BCEGH, št. S 1277839, reg. št. 102295.
m-1759

Raztresen Aleš, Pod gradom 11, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8146, izdala UE Tržič. gny-67247

Rejec Tomaž, Na hribih 2, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 105359, izdala UE
Tolmin. gnk-67386

Repina Matic, Ulica Paherjevih 1/a, Mi-
klavž na Dravskem polju, vozniško dovo-
ljenje, kat. GH, št. S 1443788, reg.
št. 118398, izdala UE Maribor. m-1750

Repnik Matevžek, Rudnik pri Radom-
ljah 11, Radomlje, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 525268, SA 279101,
reg. št. 4368, izdala UE Kamnik.
gnc-67444

Roj Darko, Zg. Kungota 13, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 2355, izdala UE Pesnica. m-1862

Rojc Vanja, Prešernova 3, Dornberk,
vozniško dovoljenje, št. 41418, izdala UE
Nova Gorica. gnt-67702

Rovtar Robert, Potoče 15/a, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1280248, reg. št. 14839, izdala UE Aj-
dovščina. gny-67622

Rožman Karl, Principova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
672320, reg. št. 28440, izdala UE Mari-
bor. m-1749

Savković Dragoljub, Stantetova 1, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 504291, reg. št. 26671. gnt-67677

Schilling Marjan, Srebrničeva 24, An-
hovo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 12534, izdala UE Nova Gorica.
gnp-67681

Sedminek Rihard, Kočna 42/b, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 302158, izdala UE Jeseni-
ce. gnd-67093

Sešlar Nina, Toneta Melive 4, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12914, izdala UE Slovenske Ko-
njice. gnt-67527

Sirk Dušan, Mlekarska 33, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
272710, reg. št. 20600, izdala UE Kranj.
gnx-67098

Slanič Matej, Prijateljeva 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1472667, reg. št. 119470, izdala UE Ma-
ribor. m-1767

Smrekar Zdravko, Pavšičeva ulica 28,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3854, izdala UE Logatec. gnr-67104

Smrkolj Sergej, Podlipovica 16, Izla-
ke, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1201743, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-67066

Srnko Karmen, Špengova ulica 23, Ru-
še, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1516002, reg. št. 9688. m-1854

Stanišić Radisav, Agrokombinatska ce-
sta 6/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 612332, reg. št. 52339,
izdala UE Ljubljana. gnu-67426

Stare Rajka, Turnše 35, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 187179, reg.
št. 25766, izdala UE Domžale.
gns-67778

Suša Milan, Kamnica 53, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1368597, reg. št. 232687, izdala UE
Ljubljana. gnv-67650

Šabić Nedžad, Jakčeva ulica 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1298816, reg. št. 225923, izdala UE
Ljubljana. gnc-67794

Šamperl Franc, Vojkova cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 353612, reg. št. 90990, izdala UE
Ljubljana. gnv-67575

Šenekar Robert, Malna 6/a, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1143049, reg. št. 8306.
m-1765

Šmid Andrej, Gregorčičeva 33, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
801616, reg. št. 86274, izdala UE Mari-
bor. m-1856

Štauber Boris, Fram 86/a, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 800815,
reg. št. 68754, izdala UE Maribor.
m-1817

Švab Anton, Kidričeva ulica 6, Koče-
vje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 4768, izdala UE Kočevje.
gnz-67246

Trdan Jože, Peščenek 36, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
618097, reg. št. 3878, izdala UE Cerkni-
ca. gnp-67281

Treven Franc, Hotedršica 2/c, Hote-
dršica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1812, izdala UE Logatec.
gny-67572

Trobec Janez, Setnica 8, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
184437, reg. št. 174009, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-67419

Umbreht Frančišek, Andraž nad Polze-
lo 101, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
ABF, reg. št. 3151, izdala UE Žalec.
gnr-67479

Vajnhandl Friderik, Šentiljska 62, Šen-
tilj v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BCDEGH, reg. št. 3419. m-1786

Vardjan Vanja, Snebersko nabrežje 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 767411, reg. št. 156450, izdala UE
Ljubljana. gnf-67341

Vatovec Iztok, Truške 7/a, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44320.
gne-67542

Vegelj Ana, Humekova 4, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2190, iz-
dala UE Krško. gnd-67468

Velner Dunja, Razlagova ulica 22/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 26556. gnq-67380

Verbovšek Rajko, Škofije 1, Pristava
pri Mestinju, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, reg. št. 13123, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnd-67218

Vicman Karina, Gasilska ulica 5, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 587132, reg. št. 4856. m-1813

Vidrih Bogdan, Črni potok pri Kočevju
9, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13326, izdala UE Kočevje.
gnb-67645

Vospernik Miklavž, Prisoje 11, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12152, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnk-67536

Vrečar Andreja, Vrečarjeva ulica 24/a,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212347, reg. št. 208662, izdala
UE Ljubljana. gnd-67593

Vujasin Branka, Kvedrova cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1190631, reg. št. 219238, izdala
UE Ljubljana. gnz-67671

Vulič Mojca, Strunjan 59, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12436. gni-67063

Zagožen Matej, Hafnerjeva ulica 6/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243816, reg. št. 202778, izdala
UE Ljubljana. gnf-67641

Zajec Marko, Kolesarska pot 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1453890, reg. št. 220292, izdala UE
Ljubljana. gnc-67948

Zajec Tadeja, Gasilska cesta 14, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486593, reg. št. 36425, izdala UE
Domžale. gnt-67652

Zakelšek Alenka, Zabukovica 49/b,
Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 737602, izdala UE Žalec. gnm-67334

Zakušek Darja, Letuš 76, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
453390, izdala UE Žalec. gni-67513

Zdovc Aleksander, Koroška cesta 87,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 719607, reg. št. 83766, izdala UE
Maribor. m-1889

Zorec Tomaž, Goričane 69, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1163583, reg. št. 219043, izdala UE
Ljubljana. gnr-67254

Zorič Suzana, Rožna ulica 1, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11745, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnj-67512

Zupančič Alojzij, Tomšičeva 16, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
991774, reg. št. 4477, izdala UE Treb-
nje. gnp-67056

Zupančič Dušica, Bizantova 18/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 262263, reg. št. 131955, izdala UE
Ljubljana. gni-67488

Žerovnik Miran, Attemsov trg 23, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 4721, izdala UE Mozirje. gnp-67856

Žnidar Anton, Rimska cesta 50, Šem-
peter v Savinjski dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. BCFGH, št. S 1102485, izdala
UE Žalec. gnz-67471
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Zavarovalne police

Barut Darij, Cesta na Lenivec 18, Se-
žana, zavarovalno polico, št. 0919549, iz-
dala zavarovalnica Adriatic d.d.
gng-67565

Doboličnik Dejan, Breg pri Polzeli
89/b, Polzela, zavarovalno polico,
št. 421723, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca d.d. gns-67578

Dresler Janez, Zvezda 1, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 00101252882, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnf-67295

Gros Sašo, Prečna ulica 1, Kranj, za-
varovalno polico, št. 776507, izdala za-
varovalnica Tilia. gnp-67031

Habič Brane, Sadinja vas 111, Ljublja-
na, zavarovalno polico,
št. 00101355618, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gni-67938

Jazbar Anica, Lesno brdo 12, Horjul,
zavarovalno polico, št. 00101384627, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gni-67267

Markelj Jože, Andrej nad Žmincem 10,
Škofja Loka, zavarovalno polico,
št. 3389031, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnq-67384

Nagode Aleksić Lidija, Krimska ulica
7, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 707171, izdala zavarovalnica Tilia.
gnq-67505

Petek Maksimiljan, Velika Dobrava 29,
Višnja Gora, zavarovalno polico,
št. 00101333774, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnh-67264

Ribanović Kemal, Sora 19, Medvode,
zavarovalno polico, št. 101370880, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d.
gnq-67409

Sajovec Metoda, Albrehtova ulica 42,
Škofljica, zavarovalno polico,
št. 00101363328, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnq-67759

Setnikar Rajko, Gabrje 1, Dobrova, za-
varovalno polico, št. 787622, izdala za-
varovalnica Tilia. gnf-67345

Škamperle Aleš, Podpeč 5, Črni Kal,
zavarovalno polico, št. 0923432.
gnv-67050

Škof Rok, Horjul 137, Horjul, zavaro-
valno polico, št. 00101382110, izdala za-
varovalnica Slovenica d.d. gnj-67695

Tekavec Kristina, Pot na Rakovo jelšo
21, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00101363655, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gng-67669

Vasle Tadej, Štihova 4, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 00101228802, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-67674

Velec Jasna, Ob Blažovnici 77, Lim-
buš, zavarovalno polico, št. 101399164,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-
1861

Spričevala

Ajdišek Henrik, Lazec 15, Cerkno,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje grad-
bene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izda-
no leta 1986 in 1987. gnu-67705

Ajdišek Henrik, Lazec 15, Cerkno, in-
deks, izdala Srednja šola tehnične in
zdravstvene usmeritve leto izdaje
1984/85. gnf-67691

Albreht Karmen, Spodnja Polskava
111, Pragersko, spričevalo 1. in 2. letni-
ka Srednje prometne šole v Mariboru, iz-
dano leta 1995 in 1996. gnw-67249

Albreht Matej, Pijava Gorica 215, Ško-
fljica, spričevalo 3. letnika Srednje elek-
tro šole v Ljubljani - Vegova, izdano leta
1999. gnl-67335

Anžur Miha, Kolodvorska ulica 3, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Šolskega cen-
tra za pošto, ekonomijo in telekomunika-
cije v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnq-67255

Areh Lucijan, Stari trg 22, Slovenj Gra-
dec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
elektrotehnične šole Velenje. gne-67042

Avramović Vesko, Drenov hrič 129/c,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem, izdano leta
2000. gnm-67784

Babnik Tomaž, Cesta v hrib 6, Ljublja-
na-Šentvid, indeks, št. 26201092, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Ljubljana. gnx-67673

Barbaroša Krešimir, Kregarjeva 3, Bre-
žice, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 1998 in 1999.
gnd-67043

Baričevič Peter, Jadranska 7, Ankaran
- Ankarano, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske šole. gnb-67745

Bate Laura, Cesta v Staro vas 5, Po-
stojna, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1998.
gnx-67423

Bele Marko, Nad mlini 4, Novo mesto,
diplomo I/128, izdana 19. 6. 1986, de-
lovodja v gradbeništvu. gng-67240

Beranek Matjaž, Klemenova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gnk-67790

Bergant Jaka, Lokarje 15, Vodice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 2001.
gnp-67781

Bergauer Samo, Ul. Janka Sernca 40,
Maribor, indeks, št. 93380488, izdala
TEF Maribor. m-1797

Bernard Helena, Verje 26, Medvode,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1994 in
1995. gnn-67258

Bežik Sašo, Plačnikova 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1998. m- 1790

Bilić Hazra, Vodmatska 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Aškerčeve gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 1999. gnh-67239

Bizjak Aleš, Stantetova ulica 30, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika SKSMŠ v Mari-
boru, izdano leta 2000. m-1807

Bizjak Petra, Prušnikova 54, Ljublja-
na-Šentvid, spričevalo 1., 2., 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1994,
1995 in 1996. gnn-67408

Blažič Luka, Jerebova 20, Novo me-
sto, maturitetno spričevalo št. 807, izda-
no leta 1998. gnp-67756

Blažič Sandra, Ljubljanska 86/b, Mari-
bor, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Upravno administrativ-
ne šole v Mariboru, izdano leta 1982 in
1983. m-1857

Bobič Alenka, Škocjan 60, Škocjan,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole
Novo mesto, izdano leta 1986 do 1988.
gny-67597

Bojić Ljuba, Šalek 90, Velenje, spriče-
valo 2. razreda OŠ Šalek Velenje, izdano
na ime Pavlović Jelena. gnz-67496

Božič Katarina, Hrušica 69, Hrušica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
Jesenice. gnv-67600

Bračič Staša, Stantetova 6, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje glasbene šo-
le Maribor, izdano leta 1998. m-1886

Bratina Gregor, Borova vas 16, Mari-
bor, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Mariboru, iz-
dano leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
m-1821

Bratun Petra, Gornji trg 27, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnl-67439

Bratuša Branka, Lušečka vas 53, Po-
ljčane, spričevalo 3. letnika Srednje tek-
stilne šole Maribor, izdano leta 1998.
m-1816

Brecelj Nataša, Beljaška ulica 30,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani -
smer aranžerski tehnik, izdano leta 2000.
gns-67782

Breg Branko, Gornji Duplek 700,
Spodnji Duplek, spričevalo o končani OŠ
Bratov Greif, izdano leta 1985. m-1874

Brezovšek Irena, Fužine 2, Kamnik, di-
plomo Srednje šole Borisa Kidriča v Ce-
lju, izdana leta 1986, na ime Kelhar Irena.
gnb-67445

Bric Eva, Hrušica 71, Hrušica, indeks,
št. 18980032, izdala Filozofska fakulte-
ta. gnn-67583

Brkić Miloš, Pot k studencu 9, Vrhni-
ka, indeks, št. 18000203, izdala Filozof-
ska fakulteta v Ljubljani. gnb-67020

Bukovec Toni, Ljubljanska cesta 60,
Celje, letno spričevalo 3. letnika Srednje
strokovne in poklicne šole Celje, izdano
leta 2000. gnu-67001

Bukovinski Monika, Voglje, Krožna pot
3, Šenčur, indeks, izdala SŠEDU Kranj
na ime Galjot Monika. gnn-67558

Burja Bojan, Kotlje 226, Kotlje, spri-
čevalo 1. letnika Gostinske šole, smer ku-
har, izdano leta 1990/91. gnz-67046
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Burja Bojan, Kotlje 226, Kotlje, spri-
čevalo 3. letnika Gostinske šole, smer ku-
har. gnx-67048

Buzeti Štefan, Rožna 9, Beltinci, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Radenci, izdano leta
1977, 1978 in 1979. gnv-67775

Buzeti Štefan, Rožna ulica 9, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem Radenci, izda-
no leta 1979. gnv-67675

Cafuta Jasna, Zagrebška cesta 119,
Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje eko-
nomske šole na Ptuju, izdano leta
2000/2001. gns-67232

Celcer Boštjan, Ulica Kirbiševih 99,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 1.
letnika Srednje elektro šole Maribor, iz-
dano leta 1993. m-1831

Cvilak Katja, Cesta na Srednje 70, Bre-
sternica, spričevalo o končani OŠ Kamni-
ca, izdano leta 1997. m-1805

Čamernik Urška, Horjulska cesta 194,
Dobrova, spričevalo 1. letnika Srednje us-
njarske šole v Domžalah, izdano leta
1993. gnz-67771

Čeak Miha, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina, iz-
dano leta 1999. gnd-67618

Čebokli Matjaž, Smrtnikova 5, Ljublja-
na, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tr-
govske šole, izdano leta 2000 in 2001.
gns-67603

Čoh Doroteja, Žabljek 26/a, Laporje,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le v Mariboru, izdano leta 1994. m-1836

Ćoralič Damir, Kleče pri Dolu 7, Dol
pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gnm-67313

Dekleva Manca, Željne 84, Kočevje,
preklic spričevala 3. letnika, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 21/2001. gnb-67620

Deutschbauer Mojca, Goriška cesta
38, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole tiska in papirja, Poklicne gra-
fične šole, izdano leta 1981 in 1982, iz-
dano na ime Peterca Mojca. gnc-67219

Dežman Urška, Grajska 11, Bled, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice, iz-
dano leta 1999/2000. gni-67563

Dietner Tomaž, Topniška 21, Ljublja-
na, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1993 in 1994.
m-1891

Djurović Nina, Dravska ulica 24, Bistri-
ca ob Dravi, spričevalo 3. letnika II gimna-
zije Maribor, izdano leta 2000. m-1842

Dobnikar Damjan, Litostrojska cesta 4,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnv-67300

Dobravec Polonca, Drulovka-del 16,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske in upravnoadministrativne šole
Kranj, izdano leta 1995. gnf-67766

Dolenc Franci, Križna Gora 15, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnh-67089

Dolinšek Žiga, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2000. gnn-67458

Donša Sonja, Račka ulica 20, Oreho-
va vas, diplomo Višje upravne šole Ljub-
ljana, izdana leta 1972. m-1811

Dumić Aleksandra, Ciringa 27, Zgor-
nja Kungota, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje tekstilne šole Maribor, izdano le-
ta 1993/94 in 1994/95. m-1834

Emeršič Grega, Breg 66/a, Polzela,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 1014,
izdala SSŠ Štore. gnx-67598

Eminoski Islami Gizime, 1. maja 18,
Postojna, spričevalo 3. letnika Zdravstve-
ne šole Piran. gng-67415

Ercigoj Mateja, Škofije 10, Vremski
Britof, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Fri-
zerske šole v Kopru, izdano leta
1005/96, 1996/97 in 1997/98.
gno-67582

Erovič Elvira, Janeza Puharja 4, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1995 in 1996. gnr-67229

Eržen Gregor, Pot na pilarno 5, Tržič,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1999 in 2000. gnh-67314

Felicijan Vera, Kardeljev trg 3, Vele-
nje, spričevalo 2. letnika ŠCBP Celje.
gnb-67720

Fornezzi Sašo, Robindvor 43, Dravo-
grad, spričevalo 3. letnika Gimnazije Rav-
ne na Koroškem, izdano leta 2000.
gnp-67381

Gabrijel Igor, Grm 16, Trebnje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev, poklic
voznik, izdano leta 1988. gnp-67706

Gabrijel Igor, Grm 16, Trebnje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne kovinar-
ske šole v Novem mestu, izdano leta
1983. gno-67707

Gabrovec Tea, Zg. Bitnje 126/c, Ža-
bnica, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Kranj. gnv-67725

Gol Simona, Ulica Žetalskega Jožeta
6, Ptuj, indeks, št. 71103102, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-1772

Golob Marko, Poljanska cesta 20,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole, odsek za visoke gradnje,
izdano leta 1983. gnm-67284

Golob Petra, Prvenci 1/b, Markovci,
spričevalo 2. letnika Poklicne in tehnične
šole Maribor, izdano leta 2001.
gno-67007

Gorinjac Zijad, Frankovo naselje 72,
Škofja Loka, spričevalo 4. letnika,
št. 4418, izdano 5. 6. 1998. gnk-67236

Goršek Igor, Goriška cesta 59, Vele-
nje, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra v Velenju - monter električnih omre-
žij in instalacij. gnd-67793

Gostinčar Aljaž, Peričeva ulica 7, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Bo-
ris Ziherl Škofja Loka, izdano leta 1984.
gni-67113

Goznik Joško, Lackova 136, Limbuš,
zaključno spričevalo Šolskega centra TAM
Maribor - poklic orodjar in strojni tehnik,
izdano leta 1974. m-1843

Gragar Marija, Jareninski vrh 9, Jare-
nina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1986, 1987, 1988. m-1766

Gregl Jernej, Stara vas, Bizeljsko
62/b, Bizeljsko, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole Maribor -
smer slikopleskar, izdano leta 1996.
gnp-67764

Grgurevič Niko, Medvedova 7, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika I. gimnazije Ma-
ribor, izdano leta 1995. m-1776

Grmovšek Luka, Na Grivi 49, Brezovi-
ca pri Ljubljani, spričevalo 2. in 4. letnika
Gimnazije Vič, izdano leta 1998 in 2000.
gne-67092

Grozina David, Straža pri Raki 23/a,
Raka, maturitetno spričevalo Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1999.
gnj-67437

Gruden Domen, Partizanska cesta 14,
Škofja Loka, spričevalo 3. in 4. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vinarske in cestnoprometne šole Škofja
Loka, izdano leta 1997 in 1998.
gng-67865

Grum Tomaž, Senožeti 9, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo 2. letnika Srednje eko-
nomske šole Ljubljana, izdano leta 2001.
gnn-67358

Habjan Tina, Jerova vas 26, Grosup-
lje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997
in 1998. gnj-67637

Habjanič Dušan, Užiška 3/a, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomhanikarske šole v Mariboru, izdano
leta 1970. m-1830

Habjanič Simona, Novoroška 31, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo 1. in
2. letnika Srednje tekstilne šole, izdano
leta 1995 in 1996. m-1793

Hafner Primož, Cesta padlih borcev
11/c, Hrastnik, maturitetno spričevalo
Gimnazije in srednje ekonomske šole Tr-
bovlje, izdano leta 1998. gnz-67025

Hasič Enis, Cesta zmage 49, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
diplomo Gostinske šole v Zagorju.
gnj-67037

Herič Boris, Jelenče 21, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo - kmetijski mehanik,
izdano leta 1995. m-1879

Herič Boris, Jelenče 21, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo za poklicnega vozni-
ka, izdano leta 1995. m-1858

Hočevar Andreja, Stara cerkev 12, Ko-
čevje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ko-
čevje, št. 601/1-G. gnj-67362

Hočevar Andreja, Stara cerkev 12, Sta-
ra Cerkev, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Kočevje, št. 601/1-G, izdano leta 1997.
gnb-67370

Hočevar Matej, Krožna pot 15, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnv-67325

Hočevar Špela, Stara cerkev 12, Ko-
čevje, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ko-
čevje, št. 738/1-G. gnm-67359
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Hočevar Špela, Stara cerkev 12, Stara
Cerkev, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Kočevje, št. 738/1-g, izdano leta 1998.
gnc-67369

Hodžoć Admir, Kržišnikova ulica 2,
Medvode, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje gradbene in ekonomske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1999 in 2000.
gnq-67105

Horvat Andrej, Liebknechtova 12, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika II. gimnazije
Maribor, izdano leta 1998/99. m-1818

Horvat Maja Marija, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnx-67506

Hrovat Lea, Prešernova cesta 4, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje kemij-
ske šole in gimnazije Ljubljana, izdano le-
ta 1997/98. gnd-67097

Huzjak Irena, Cesta 4. julija 6, Spodnji
Duplek, indeks in diplomo Srednje trgov-
ske šole Maribor. m-1782

Ipavec Andrejka, Gradišče 15/c, Vr-
hnika, spričevalo 2. letnika Srednje tek-
stilne šole, izdano leta 1993. gni-67288

Iskra Peter, Izlake 7, Izlake, spričevalo
o zaključnem izpitu 4. letne srednje šole
(5. stopnja), smer geodezija, izdano leta
1996. gnl-67735

Jagurdžija Sandi, Vrazova ul. 46, Mari-
bor, spričevalo o končani OŠ Draga Ko-
bala v Mariboru, izdano leta 1997.
m-1882

Jakop Izidor, Pot v Kojsko 11/a, Voj-
nik, spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Celje
- gostinski tehnik, izdano leta 1998 in
1999. m-1745

Jakopin Andrej, Gregorčičeva 26, Ma-
ribor, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ,
izdal Andragoški zavod Maribor v šolskem
letu 1996/97. m-1832

Jančigaj Tina Janja, Smrekarjeva 16,
Celje, spričevalo 2. letnika Srednje tehni-
ške šole Celje, kemijski tehnik, št. I_K
951, izdano leta 1993/94. m-1781

Janežič Gregor, Šeparjeva pot 9, Ško-
fljica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje po-
klicne in strokovne šole Bežigrad, izdano
leta 1988, 1989 in 1990. gnk-67061

Jarc Miha, Hoška 14, Maribor, spriče-
valo 3. letnika Gimnazije in srednje kemij-
ske šole Ruše, izdano leta 1997. m-1806

Javornik Matej, Brezina 6/a, Brežice,
spričevalo 3. letnika SŠ Krško, izdano le-
ta 2000. gnz-67371

Jekovec Mihaela, Dol pri Ljubljani 9,
Dol pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika ter
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za trgovinsko dejavnost, izdano leta
1992, izdano na ime Vratislavski Mihaela.
gnc-67944

Jelen Tatjana, Mladinska ul. 81, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Koseze,
izdano leta 1980. gni-67088

Jelenc Andrej, Golica 2, Selca, spriče-
valo 3. letnika Šole za strojništvo v Škofji
Loki, izdano leta 2001. gne-67017

Jug Andreja, Toledova ulica 3, Ruše,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstil-

ne , progr., frizerske šole, izdano leta
1997 in 1998. m-1794

Jureš Darja, Babinci 28, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šo-
le v Rakičanu, izdano leta 1999/2000.
gny-67272

Kaiser Matej, Koroška cesta 37, Kranj,
obvestilo o uspehu za 5. letnik Srednje
šole tehniških strok Šiška, izdano leta
1999. gnz-67796

Kandrič Benjamin, Cvetkovci 72, Pod-
gorci, spričevalo 3. letnika SŠC Ptuj, iz-
dano leta 1989. m-1839

Karba Andreja, Pot v Kosov laz 13,
Notranje Gorice, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnh-66972

Kaučič Vinko, Ipavčeva 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1995. m-1748

Kauran Heidi Elizabeth, Sladki vrh
58/b, Sladki Vrh, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano le-
ta 1996. m-1819

Kete Rok, Erjavčeva 1, Nova Gorica,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
geodetske šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gno-67261

Kete Rok, Erjavčeva 1, Nova Gorica,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene
geodetske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnd-67268

Klavžar Sandra, Gradnikova 69, Ra-
dovljica, spričevalo “: 2. letnika Srednje
tekstilne šole, obutvene in gumarske šole
Kranj, izdano leta 1999. gnr-67029

Klemenčič Andrej, Dvor 15, Litija, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1999. gnc-67798

Klemše Mateja, Senčna pot 10/a, Por-
torož - Portorose, spričevalo 3. in 4. letni-
ka Gimnazije Piran, izdano leta 2000 in
2001. gnu-67026

Klepec Luka, Cesta bratov Mravljakov
7, Velenje, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra v Velenju - splošna in strokovna
gimnazija Velenje. gnu-67676

Klobučar Tjaša, Tesarska 3/c, Koče-
vje, indeks, št. 18000475, izdala Filozof-
ska fakulteta. gnf-67941

Kmetič Karmen, Ulica 11. maja 16,
Radeče, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1994. gnk-67086

Kociper Doroteja, Tržaška cesta 90/i,
Logatec, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika, izdano leta 2000.
gnk-67411

Kolednik Breda, Cesta zmage 92, Ma-
ribor, indeks, št. 61107287, izdala Pe-
dagoška fakulteta Maribor. m-1833

Kolman Katja, Ulica Staneta Žagarja
24/a, Radovljica, spričevalo 3. in 4. letni-
ka ter maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1998, 1999.
gnt-67577

Kolman Matjaž, Krivi vrh 4, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Kranj, izdano leta 1999 in
2000. m-1853

Kolman Tomaž, Kocbekova ulica 18,
Brežice, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Brežice, iz-
dano leta 1999. gni-67713

Končina Andrej, Velika Štanga 17,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1996. gnh-67939

Könye Vesna, Hodoš 58/a, Hodoš -
Hodos, letno spričevalo 4. letnika Gimna-
zije Murska Sobota, izdano leta 2001.
gnn-67212

Korber Simona, Polzela 137, Polzela,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole Celje, smer prodajalec, izdano leta
1990 do 1993. gnq-67580

Korc Barbara, Krakovska cesta 10/b,
Domžale, spričevalo 3. letnika II. gimnazi-
je v Ljubljani, izdano leta 1968, izdano na
ime Klemenc Barbara. gne-67117

Kordež Janja, Jamnik 7, Kranj, spriče-
valo 4. letnika EG Kranj. gno-67032

Koren Maja, Lipa 33, Velenje, indeks,
št. 71102501, izdala Pravna fakulteta Ma-
ribor. m-1835

Kos Peterlin Marjana, Sp. Brnik 101,
Cerklje na Gorenjskem, indeks,
št. 20970688, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnv-67100

Kostič Matija, Gallusovo nabrežje 39,
Ljubljana, spričevalo 1. letnik Gimnazije
Ledina, izdano leta 1997. gnx-67323

Košič Franc, Ulica Prvoborcev 24,
Hrastnik, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje ekonomske šole Trbovlje. gng-67715

Košir Darja, Vaše 5/c, Medvode, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1994. gns-67703

Košir Mojca, Hotemaže 64, Preddvor,
spričevalo Ekonomske šole Kranj, izdano
leta 2001. gnn-67383

Kovačević Ervin, Lovska 29, Miklavž
na Dravskem polju, indeks,
št. 81504992, izdala EPF Maribor.
m-1758

Kovačič Branko, Kapele 48, Kapele,
indeks, št. 71099681, izdala Pravna fa-
kulteta v Mariboru. gni-67417

Kovačič Gašper, Hrušica 120, Jeseni-
ce, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljub-
ljana-Šiška, izdano leta 1999. gnr-67429

Kovšca Boris, Kopriva 1, Ljutomer, in-
deks, št. 93355350, izdala Tehn. fakul-
teta Maribor. m-1777

Kozic Damijan, Ivanjševci 5, Prosenja-
kovci - Partosfalva, obvestilo o maturi Gim-
nazije Murska Sobota, izdano leta 1997.
gnr-67054

Kožar Maja, Mušičeva 23, Celje, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Celje - poslovni tajnik, izdano leta 1995.
m-1893

Krajnc Igor, Log 46, Bistrica ob Dravi,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šo-
le, izdano leta 2001. m-1867

Krajnc Janez, Svržnjakova 8, Ptuj, za-
ključno spričevalo za voznika motornih vo-
zil , šolsko leto 1974/75. m-1875
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Krajnc Janez, Svržnjakova 8, Ptuj, za-
ključno spričevalo Poljedelsko živinorej-
ske šole, turistične šole v Ptuju, izdano
leta 1971. m-1848

Krajnc Jože, Zg. Korena 70, Zgornja
Korena, zaključno spričevalo Srednje že-
lezničarske šole Maribor, izdano leta
1992. m-1863

Krajnc Nada, Tržec 40, Videm pri Ptu-
ju, spričevalo o končani osnovni šoli, iz-
dano 14. 6. 1988. gnf-67741

Krajnc Sandi, Lancovo 20, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole - smer pek. gnf-67116

Kreštić Matej, Krivec 3, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Aškerčeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2001. gny-67697

Krevs Pršina Patricija, Gregorčeva 5,
Dolenjske Toplice, spričevalo o zaključ-
nem izpitu SŠGT Novo mesto. gns-67378

Kreže Aleš, Hotemež 15, Radeče, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške
šole Celje, izdano leta 1993. gng-67090

Krivec Dejan, Murova 29, Jesenice,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje strokovne in teh-
nične šole, izdano leta 2000. gnl-67760

Kruljc Nataša, Cankarjeva 36, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Nova Gorica, izdano 22. 6.
1994. gnp-67356

Krušec Tine, Ježa 91, Ljubljana-Črnu-
če, indeks, št. 71000244, izdala Biote-
hnična fakulteta v Ljubljani. gny-67672

Kržič Klemen, Rakitna 87/a, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTSOS v
Ljubljani, izdano 28. 8. 1998. gng-67215

Kunst Alenka, Ulica Zvonimira Miloša
6, Izola - Isola, diplomo Srednje ekonom-
ske in družboslovne šole Koper, št. 72,
izdana 23. 6. 1989. gnt-67227

Kuralt Veronika, Pot v Resje 6, Ivan-
čna Gorica, spričevalo 4. letnika Srednje
kemijske šole in gimnazije, izdano leta
2000. gnc-67044

Kuzmič Tadej, Koroška c. 1, Radlje ob
Dravi, spričevalo 2. letnika Ekonomske
komercialne šole v Slovenj Gradcu, izda-
no leta 1999. gns-67282

Lah Jaka, Kunaverjeva ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Izobraževal-
nega središča Miklošič, izdano 27. 6.
1994. gnh-67664

Lalić Vedrana, Vojkova 12/a, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu 5. letnika
Poklicne in tehniške šole za gospodinjske
storitve, izdano leta 1999. gnc-67469

Latić Sanja, Videm 58, Videm-Dobre-
polje, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, turistični tehnik,
izdano na ime Stožinić Sanja. gnb-67395

Lavrič Robert, Soteška pot 62, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Franca Rav-
barja Dol pri Ljubljani. gns-67928

Lazarević Zagor, Thumova ulica 34,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2001. gnq-67680

Leban Peter, Petronijeva 3, Koper -
Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimna-
zije Koper, izdano leta 2001. gnt-67202

Lekš Špela, Gubčeva 8, Velenje, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole Slovenj
Gradec - ekonomske komercialni tehnik.
gns-67228

Lenarčič Mojca, Krožna ulica 12, Bel-
tinci, indeks, št. 31200038, izdala Fakul-
teta za farmacijo. gnc-67694

Lenardič Žiga, Kajuhova ulica 9, Izola -
Isola, spričevalo Gimnazije Koper, izdano
leta 1997/98. gnz-67421

Lenasi Martina, Pobeška cesta 54, Ko-
per - Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje ekonomske šole.
gni-67588

Lendero Kristina, Volčkova vas 19,
Šentjernej, indeks, št. 29003305, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljublja-
ni. gnr-67554

Leskovar Gerard Anton, Podigrac 6,
Zgornja Kungota, zaključno spričevalo
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1985. m-1850

Levstek Meta, Hruševo 55, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Beži-
grad, izdano leta 2001. gnh-67864

Lihteneger Olga Lučka, Seidlova cesta
22, Novo mesto, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2000.
gnc-67244

Lorenz Domen, Mestni trg 17, Ljublja-
na, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Pru-
le. gne-67242

Lovec Gregor, Ruška 81, Maribor,
spričevalo 1. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1995.
m-1804

Lozinšek Marko, Tomšičeva ulica 36,
Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključ-
nem izpitu SKSMŠ Maribor, izdano leta
1993. m-1755

Lumi Anila, Pot v zeleni gaj 11, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Vod-
mat. gnb-67120

Lušin Vladislav, Zapotok 41, Ribnica,
letno spričevalo 2. in 3. letnika Elektrote-
hniške šole v Ljubljani, izdano leta 1975
in 1976. gnp-67231

Lutar Iztok, Kosarjeva ul. 59, Maribor,
spričevalo 2. letnika I gimnazije. m-1803

Lužar Janja, Moste 15, Komenda, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomnske šole Dom-
žale, izdano leta 1982. gnz-67096

Macun Marko, Žlabor 1, Nazarje, spri-
čevalo 1. in 3. letnika Srednje trgovske
šole Celje, program EKT, izdano leta
1996 in 1998. gnk-67711

Maček Robert, Prušnikova 34, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Izo-
braževalnega centra Formula Maribor -
smer poklicni voznik, izdano leta 1998.
m-1846

Maher Vanja, Mejna 2/a, Spodnji Du-
plek, spričevalo 3. letnika Škofijske gim-
nazije Martina Slomška v Mariboru, izda-
no leta 2000. m-1869

Maletič Nebojša, Ulica Gorenjskega
odreda 2, Kranj, spričevalo 1. letnika
Srednje mlekarske in kmetijske šole
Kranj, izdano leta 1997. gnj-67237

Markež Dušan, Bazoviška 5, Sloven-
ska Bistrica, diplomo SKSMŠ Maribor, iz-
dana leta 1985. m-1890

Markovčič Miha, Travnik 24, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za elek-
trotehniko in računalništvo, izdano leta
2000. gne-66992

Markovič Barbara, Vert 235, Vrhnika,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Poljane v
Ljubljani, izdano leta 1998. m-1812

Markovič Blaž, Soseska 2, Prebold,
letno spričevalo Šolskega centra v Celju,
šolsko leto 1999/2000. gng-67115

Maurer Evgenija, Gaberke 73, Šoštanj,
spričevalo 3. letnika Prometne šole v Ce-
lju. gny-67747

Medić Damir, Bevkova ulica 3, Ajdov-
ščina, spričevalo 3. letnika SGCEŠ Ljub-
ljana. gnn-67233

Medja Uroš, Parecag 134, Sečovlje -
Sicciole, spričevalo o končani OŠ Sečov-
lje, izdano leta 1992. gnq-67055

Megušar Gregor, Tbilisijska ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz-
dano leta 1995. gnq-67605

Mekinda Aleš, Gerbičeva 9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnt-66977

Mežnar Anton, Veliki Orehek 5, Novo
mesto, spričevalo od 1 do 3. letnika Po-
klicne elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1976, 1977 in 1978. gnd-67018

Mežnaršič Janez, Kalanova ulica 8,
Medvode, diplomo CDI Univerzum - Sred-
nja ekonomska šola, izdana leta 1997.
gne-67642

Mihalič Mojca, Smrečnikova 24, Novo
mesto, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani - smer
natakar, izdano na ime Čepin Mojca.
gnr-67354

Mihalič Mojca, Smrečnikova 24, Novo
mesto, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo - natakar, izdano na ime Če-
pin Mojca. gnt-67377

Mihalinec marko, Drapšinova 15, Ce-
lje, spričevalo 3. letnika SZŠ Celje, izda-
no 23. 6. 2000. gnw-67599

Mihevc Tomaž, Frankopanska ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole te-
hničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1997. gnx-67823

Mikolič Mihael, Ranče 6/d, Fram, spri-
čevalo o končani OŠ Fram, izdano leta
1997. m-1760

Mikuž Barbara, Ul. heroja Šercerja
53/a, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika
I gimnazije Maribor, izdano leta 1991 in
1992. m-1784

Milovanović Duška, Liboje 119/d, Pe-
trovče, maturitetno spričevalo I. gimnazije
v Celju, izdano 27. 7. 1998. gns-67053

Mlakar Marija, Iga vas 34/a, Stari trg
pri Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, iz-
dano leta 1994, izdano na ime Anzeljc
Marija. gnx-67748

Mlinar Tadej, Sitarjevška cesta 26, Li-
tija, spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
tehnične šole v Šiški, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gne-67767
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Molan Aljoša, Kladnikova 1, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Krškem, smer strojni te-
hnik, izdano leta 1991. gnt-67602

Mom Gregor, Ulica heroja Šlandra 25,
Maribor, maturitetno spričevalo I. gimna-
zije Maribor, izdano leta 1998/99.
gnq-67430

Može Petra, Križ 280, Sežana, indeks,
št. 06983058, izdala Visoka šola za soci-
alno delo. gnw-67099

Mrak Natalija, Prešernova 44, Zagorje
ob Savi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole Celje, izdano
27. 6. 1992. gnz-66971

Mrevlje Niko, Ljubljanska 27/a, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje trgov-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1999.
m-1840

Mrmolja Davorin, Gačnik 46, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem iz-
pitu SKSMŠ Maribor, izdano leta 1994.
m-1828

Muhič Uroš, Brodska cesta 15, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika ŠCPET v Ljub-
ljani, izdano leta 1999. gno-67757

Nežmah Suzana, Ul. bratov Učakar 72,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Šentvid, izdano leta 1995. gnq-67230

Nučič Nataša, Sallaumines 5/b, Trbov-
lje, indeks, št. 125/95-86, izdal ZSC
M.M. Trbovlje, naravoslovno matematič-
ne in ekonomske usmeritve Trbovlje dne
25. 6. 1986. gnc-67744

Oberč Rok, Gorenje 64, Stara Cer-
kev, indeks, št. 26103484, izdala Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo.
gng-67265

Oblak Tadej, Pongrac 2/c, Griže, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolskega cen-
tra Velenje - elektro računalniška šola, iz-
dano leta 1996. gnv-67604

Oblak Tadeja, Podklanc 18, Dravo-
grad, spričevalo 3. letnika Gimnazije Rav-
ne na Koroškem, izdano leta 2000.
gnm-67659

Obran Borut, Tržaška cesta 363/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, št. 128,
izdano 28. 8. 1993. gnv-67550

Ojsteršek Metka, Cesta ob Hudinji 13,
Vojnik, spričevalo o končani OŠ Vojnik,
izdano leta 2000. gnn-67008

Ojsteršek Pavel, Kopitarjeva ulica 3,
Laško, indeks, št. 93402261, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-1752

Orehek Zdravko, Maroltova uliuca 16,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za raču-
nalništvo v Ljubljani, št. I/224 z dne 1986.
gno-67257

Osek Danica, Adamičeva cesta 41/b,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje administrativne šole v Kranju, iz-
dano leta 1966, izdano na ime Železnikar
Danica. gni-67813

Ožvatič Damjan, Na livadi 12, Roga-
ška Slatina, zaključno spričevalo SŠGT
Celje, izdano leta 1995. gnx-67498

Pajk Asja, Slomškova 12, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. razreda OŠ Tone

Čufar, izdano leta 1998 do 2000.
gnn-67783

Paradžik Tatjana, Nanoška ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
1999. gnu-67601

Pavlin Aleš, Ragovska ulicca 9, Novo
mesto, indeks, št. 26102701, izdala Fa-
kulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnw-67474

Pavše Jurij, Kot 8, Prevalje, spričevalo
3. letnika Gimnazije Ravne na Koroškem.
gny-67222

Pehić Sabina, Sveti vrh 40, Mokronog,
indeks, št. 11000069, izdala Visoka šola
za zdravstvo v Ljubljani. gnm-67734

Per Sebastjan, Sinja Gorica 4, Vrhni-
ka, spričevalo 1. letnika Srednje šole te-
hniških strok Šiška v Ljubljani, izdano leta
1992. gng-67665

Perko Urška, Kranjska cesta 1, Tržič,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Lo-
ka, izdano leta 2000. gng-67440

Pernovšek Marija, Kamnica 12/a, Dol
pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika GŠ v
Ljubljani in spričevalo 1. letnika Srednje
hotelsko turistične šole, izdano leta 1967
in 1970, izdano na ime Selšek Marija.
gnj-67091

Petan Franci, Naselje heroja Maroka
2, Sevnica, spričevalo 3. letnika Poklicne
lesne šole Sevnica, izdano leta 1971/72.
gne-67592

Petrič Simon, Sp. Grušovje 35, Slo-
venske Konjice, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, izdano
leta 1993 in 1994. gnr-67579

Pipan Igor, Šmarje 6, Šmarje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje tehniške
šole Maribor, izdano leta 1967.
gnp-67235

Pivk Jan, Ulica Henrika Freyerja 4, Idri-
ja, indeks, št. 28010253, izdala Fakulte-
ta za matematiko in fiziko. gnp-67931

Pliberšek Brigita, Kajuhova 59, Sloven-
ska Bistrica, maturitetno spričevalo Eko-
nomsko administrativne šole, izdano leta
1979. m-1871

Ploj Irena, Zg. Voličina 108, Voličina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1996/97. m-1815

Podjed Barbara, Cesta Radomeljske
čete 14, Radomlje, maturitetno spričeva-
lo Srednje šole za farmacijo in zdravstvo,
izdano leta 1995. gnf-67266

Podlipec Rok, Ižanska cesta 147,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Centra strokovnih šol - avtomehanik, izda-
no leta 1998, 1999 in 2000. gnt-67106

Podlogar Barbara, Naselje heroja Ma-
roka 9, Sevnica, spričevalo 1. in 2. letni-
ka Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdano leta 1996 in 1997. gnm-67559

Podpečan David, Bukovlje 5, Strani-
ce, spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 1999. m-1823

Podržaj Andrej, Pako 28, Borovnica,
indeks, št. 71000012, izdala Biotehniška
fakulteta. gny-67826

Pograjc Jure, Gledališka 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1994. m-1877

Pratljačič Siniša, Trnje 18, Železniki,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnv-66975

Praunseis Vanja, Smetanova ul. 31,
Maribor, maturitetno spričevalo 3. gimna-
zije v Mariboru, izdano leta 1995. m-1852

Prešern Anton, Kovača vas 69, Slo-
venska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje elektro in računalniške šole Mari-
bor, izdano leta 2000 in 2001. m-1883

Primožič Klemen, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnk-67336

Prošič Hasib, Brilejeva 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnx-67698

Pšeničnik Andrej, Libeliče 41, Libeli-
če, indeks, št. 71000386, izdala Biote-
hnična fakulteta v Ljubljani. gnv-67075

Pukl Matjaž, Klinetova 4, Maribor, in-
deks, št. 71099186, izdala Pravna fakul-
teta. m-1809

Pusar Peter, Ul. Janka Puclja 5, Kranj,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje mlekar-
ske in kmetijske šole v Kranju, izdano leta
1998 in 1999. gnm-67259

Pustoslemšek Katja, Knapovška 7, Me-
žica, spričevalo 3. in 4. letnika ter maturi-
tetno spričevalo Škofijske klasične gim-
nazije v Ljubljani, izdano leta 1999 in
2000, izdano na ime Hribernik Katja.
gnu-67801

Radivojević Aleksander, Škapinova 13,
Celje, indeks, št. 71107395, izdala Prav-
na fakulteta Maribor. m-1847

Raković David, Rošpoh 153/b, Kam-
nica, diplomo SERŠ v Mariboru, izdana
leta 1993. m-1746

Razpet Klemen, Podlubnik 284, Škof-
ja Loka, spričevalo 3., 4. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje lesne šo-
le v Škofji Loki, izdano leta 1994 in 1995.
gnt-67327

Rebolj Margareta, Titova 85, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
srednješolski center v Ljubljani, št.
I/1128, izdano 30. 6. 1994. gnr-67404

Resnik Darinka, Rimska cesta 2/c, La-
ško, indeks, št. 04021713, Izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani. gnn-67587

Ropoša Andrej, Gomilica 34, Turnišče,
spričevalo 3. letnika Poklicne elektro šole
Velenje, izdano leta 1983. gnm-67584

Ropoša Ivanka, Razlagova 24/a, Mur-
ska Sobota, letno spričevalo SŠCTPU
Murska Sobota, izdano leta 1983.
gng-67390

Rosulnik Tadej, Ulica bratov Učakar
92, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Sred-
nje šole Domžale, izdano leta 2000.
gnp-67431

Sajovic Matej, Dermastijeva ulica 5,
Radomlje, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
1993. gns-67453
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Senica Edo, Tavčarjeva 11, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemij-
ske šole in gimnazije Aškerčeva, izdano
leta 2000 in 2001. gnu-67326

Serdinšek Boštjan, Gajeva 4, Maribor,
spričevalo 1. letnika SERŠ Maribor, elek-
tro elektronik, izdano leta 1991/92.
m-1825

Sevšek Katarina, Areška 37, Ruše, in-
deks, št. 7111439. m-1870

Sikošek Miran, Na Otoku 12, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gozdarske
tehniške šole Postojna, št. 1354/80, iz-
dano 14. 6. 1980. gnf-67016

Simič Damijan, Ulica Goce Delčeva
18, Maribor, diplomo SKSMŠ Maribor, iz-
dana leta 1987. m-1763

Skale Metka, Bukovje 41, Gorica pri
Slivnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske in gospodinjske šole, izdano le-
ta 1998. gnj-67916

Skok Urška, Stopnik 30/a, Vransko,
indeks, št. 20970228, izdala Pravna fa-
kulteta v Ljubljani. gnv-67500

Slatinek Mojca, Heroja Bračiča 12,
Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
2001. m-1829

Sluga Melita, Trg 33, Mirna Peč, obve-
stilo o uspehu pri maturi Šolskega centra
Novo mesto - zdravstvena šola, izdano le-
ta 2000. gnw-67503

Smrdel Silvo, Lokev 15/a, Lokev, ma-
turitetno spričevalo Srednje gradbene teh-
nične šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnt-67277

Sodja Peter, Tomšičeva 48, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice.
gnf-67366

Sovdat Aljoša, Gregorčičeva 34, Izola
- Isola, spričevalo 1. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje prometne in
kovinarske šole v Kopru, izdano leta 1991
in 1993. gnj-67412

Stangel Robert, Črmošnjice 40, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠTZU v Novem mestu, izdano leta 1990.
gnd-67318

Starc Martina, Črni Kal 47, Črni Kal,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
in družboslovne šole v Kopru, izdano leta
1992. gny-67626

Stevanović Biljana, Trg svobode 12/a,
Ravne na Koroškem, spričevalo 4. letnika
Zdravstvene šole Slovenj Gradec.
gnf-67216

Stjepanović Jadranka, Ljubljanska
86/a, Maribor, diplomo Srednje družbo-
slovne šole - upravna administrativna šola
Maribor, izdana leta 1987. m-1859

Stoilova Rozetka, Ljubno 57, Podnart,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano 29. 6. 1999.
gnu-67551

Stokin Uroš, Jaka Platiše 5, Kranj, spri-
čevalo o končani OŠ Staneta Žagarja v
Kranju. gno-67357

Stoklas Samira, Trg svobode 30, Tr-
bovlje, diplomo Srednješolskega centra
Trbovlje - Srednja šola naravoslovne, ma-
tematične in ekonomske usmeritve, izda-

na leta 1983, na ime Balagič Samira.
gnz-67696

Stolica Darko, Dogoška 91, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 1990/91. m-1769

Strnad Tatjana, Tomšičeva 48, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika II.
gimnazije Maribor, izdano leta 1978,
1979. m-1810

Suhoveršnik Nastja, Jakopičeva 10,
Kamnik, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2000. gng-67315

Šabec Pavla, Vrbanska cesta 104,
Kamnica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letni-
ka Srednje gradbene šole Maribor, izda-
no leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
m-1761

Šabec Pavla, Vrbanska cesta 104,
Kamnica, maturitetno spričevalo izdano le-
ta 1996, izdal Državni izpitni center.
m-1762

Šaflin Igor, Kvedrova cesta 5, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Jože Moš-
krič v Ljubljani. gnz-67346

Šantl Mojca, Staro sejmišče 32, Šen-
tjernej, spričevalo 2. letnika, smer gostin-
ski tehnik, izdano leta 1992 in 1993 v
Novem mestu, izdano na ime Krhin Moj-
ca. gni-67238

Šarec Ana, Cankarjeva 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2000.
gny-67022

Ščulac Rok, Marija Gradec 40, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šo-
le Krško, izdano leta 1999/2000.
gnj-67562

Škrbina Izidor, Vinica pri Šmarjeti 6,
Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika
Strojne šole, strojni tehnik, izdano leta
1999/2000. gnm-67234

Škrijelj Damir, Ljubljanska cesta 83,
Domžale, spričevalo 1. letnika Centra za
permanentno izobraževanje Cene Štupar
v Ljubljani, izdano leta 1998. gno-67732

Škrjanc Urban, Zlatnarjeva 11, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj.
gnh-67064

Škrlep Anica, Cesta na Markovec 57,
Koper - Capodistria, spričevalo 4. letnika
UAŠ Koper. gnt-67752

Škrlep Anica, Cesta na Markovec 57,
Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika
UAŠ Koper. gns-67753

Škrlep Anica, Cesta na Markovec 57,
Koper - Capodistria, spričevalo o zaključ-
nem izpitu UAŠ Koper. gnr-67754

Šlibar Tjaša, Zapuže 37, Begunje na
Gorenjskem, obvestilo o uspehu pri matu-
ri Gimnazije Kranj, št. 621, izdano leta
1997. gnh-67739

Šnofl Silvester, Prečna ulica 3, Oreho-
va vas, spričevalo o končani OŠ Ljudske
univerze Maribor, izdano leta 1997.
m-1778

Šolaja Veljko, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu IKŠ Mari-
bor - konstrukcijski ključavničar. m-1787

Špelko Peter, Clevelandska ulica 27,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
SŠTS Šiška, izdano leta 1995. gnl-67435

Špitaler Gorazd, Šuštarjeva kolonija 4,
Trbovlje, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje šole za elektrotehniko in gostin-
stvo Zagorje, izdano leta 1992/93,
1993/94, 1994/95, 1995/96 in
1996/97. gnh-67614

Špur Urška, Steletova ulica 3, Kamnik,
spričevalo 5. letnika Srednje šole Domža-
le, izdano leta 2001. gng-67065

Šraj Irena, Laze pri Borovnici 43, Bo-
rovnica, spričevalo 1., 2., 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole. gnn-67758

Štaher Aleksander, Poljana 28/a, Pre-
valje, spričevalo 3. letnika Trgovske šole
v Slovenj Gradcu, št. osebnega lista
1523, izdano leta 1991/92. gnw-67553

Štaher Aleksander, Poljana 28/a, Pre-
valje, spričevalo 2. letnika Trgovske šole
v Slovenj Gradcu, št. osebnega lista
1523, izdano leta 1990/91. gnq-67555

Štefančič Jože, Ročevnica 25, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ko-
vinarske in cestnoprometne šole Škofja
Loka, št. 44/88, izdano 11. 7. 1988.
gnl-67110

Štrekelj Simon, Stanežiče 41, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 2000. gnr-67454

Štular Matevž, Dunajska cesta 424/a,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1998. gnr-67629

Šuštar Peter Tobias, Pod Bellevujem
14, Rogaška Slatina, spričevalo 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem Ce-
lje, izdano leta 1993/94. gnk-67561

Tomažič Irenca, Jelša 16/a, Šmartno
pri Litiji, indeks, izdala Tekstilna šola te-
hničnih strok in osebnih storitev leto izda-
je 1989 na ime Štempihar Irenca.
gnm-66984

Tomažič Mateja, Hrib 11, Vrhnika, spri-
čevalo 4. letnika Srednje kovinarske in
usnjarske šole v Domžalah, izdano leta
1989. gnd-67293

Tomažin Iztok, Engelsova 1, Piran - Pi-
rano, spričevalo o končani OŠ Cirila Ko-
smača v Piranu. gnl-67610

Tomažin Mojca, Malečnik 202, Mari-
bor, spričevalo od 1 do 3. letnika Kemij-
ske šole v Rušah. m-1788

Tonin Anton, Zalaznikova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo 1. do 8. razreda OŠ
Franc Rozman Stane. gng-67840

Tratnjek Mojca, Lipovci 201, Beltinci,
letno spričevalo 2. letnika Gimnazije Mur-
ska Sobota, izdano leta 1997/98.
gnh-67589

Trebičnik Vivian, Dobrava 70, Sloven-
ske Konjice, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje tehniške šole Celje, Gimnazija
Lava, izdano leta 1994. gny-67822

Trojner Mitja, Zg. Jakobski dol 7, Ja-
kobski Dol, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano
leta 1999/2000, 2000/2001. m-1754

Ugrin Orjana, Cesta na Rižano 14, Po-
begi, spričevalo o opravljeni maturi Gim-
nazije Koper, izdano let 1978 na ime Ste-
pančič Orjana. gnl-67510
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Veič Sebastian, Črna vas 91/s, Ljub-
ljana, indeks, št. 81579666, izdala Uni-
verza v Mariboru. gnm-67434

Vencelj Laura, Jakčeva ulica 40, Ljub-
ljana, indeks, št. 21008401, izdala Fa-
kulteta za družbene vede. gnh-67014

Verban Jože, Kolesarska 90, Tišina,
spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje gostinske šole
Radenci, izdano leta 1993, 1994 in
1995. gnh-67514

Verbančič Danijela, Kmetijska 3/b,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje družboslovne šole Maribor, izdano le-
ta 1983 in 1984. m-1775

Vereš Karolina, Vrbišče 20, Murska
Sobota, indeks, št. 20990278, izdala
Pravna fakulteta. gne-67067

Videčnik Martina, Ruta 29, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 2. letnika Srednje tek-
stilne šole v Mariboru, izdano leta 1994.
m-1748

Vidic Tanja, Janežičeva cesta 25, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1998 in
1999. gnw-67924

Vidmar Karmen, Cesta na postajo 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
agroživilske špole v Ljubljani, izdano leta
1996, izdano na ime Zakotnik Karmen.
gnh-67364

Virt Zdenka, Lipoglav 20, Loče pri Po-
ljčanah, spričevalo o končani OŠ Loče,
izdano 14. 10. 1970, izdano na ime Klav-
žer Zdenka. gnl-67710

Vode Marinka, Vinje 23, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Srednje usnjarske šole v
Domžalah, izdano leta 1991. gnu-67501

Vraničar Žiga, Zoisova 14, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2000. gnb-67045

Vrviščar Ivan, Sergeja Mašere 7, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske šole v Kopru.
gnh-67714

Vučajnk Jurman Marija, Loče 14, Do-
bova, spričevalo 3., 4. letnika in diplomo
Srednje šole za elektrotehniko in strojniš-
tvo Krško, izdano leta 1987 , 1988.
gne-67367

Vugrinec Danilo, Cesta Ceneta Štupar-
ja 3, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Maksa Pečarja - duplikat, izdano leta
1998. gnr-67058

Vujanović Vesna, Dominkuševa 4, Ma-
ribor, obvestilo o uspehu pri maturi Sred-
nje kemijske šole Ruše, izdano leta 1999.
m-1796

Vuković Ljiljana, Ulica bratov Učakar
100, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sred-
nje upravno administrativne šole, izdano
leta 1994. gny-67647

Webwe Maja, Tomšičeva 48, Sloven-
ska Bistrica, indeks, št. 93335202, izda-
la Fakulteta za gradbeništvo. m-1785

Weingerl Gregor, Gregorčičeva 7, Ma-
ribor, spričevalo o končani OŠ Ivan Can-
kar v Mariboru, izdano leta 1997/98.
m-1747

Zadnik Igor, Zajelšje 4, Ilirska Bistrica,
letno spričevalo 3. letnika SKPŠ Koper,
izdano leta 1992/93. gnp-67585

Zagorc Valentin, Vrčice 7, Črnomelj,
spričevalo o končani OŠ Šentjernej, izda-
no 14. 11. 1983. gnt-67552

Zajc Peter, Kalanova 1, Medvode, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje uprav-
no administartivne šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnw-66974

Zajc Sara, Parecag 130, Sečovlje -
Sicciole, spričevalo 3. letnika SEPŠ.
gnv-67700

Zajelšnik Kristina, Log 28/c, Hrastnik,
spričevalo Gostinske šole, smer kuhari-
ca, izdano leta 1969. m-1764

Zakotnik Miha, Poljanski nasip 28,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za kemijo, izdano leta 1995.
gnd-67243

Zalokar Branko, Župančičeva 11,
Zgornja Ložnica, maturitetno spričevalo VI
Gimnazije Ljubljana Moste, izdano leta
1975. m-1878

Zalokar Jasna, Župančičeva 11, Zgor-
nja Polskava, zaključno spričevalo III gim-
nazije Maribor, izdano leta 1998. m-1849

Zapušek Sebastjan, Javnornik 49, Rav-
ne na Koroškem, obvestilo o uspehu pri
maturi št. 951-543046, izdano v Ljubljani
28. 7. 1995. gnx-67556

Zavec Gabrijela, Glavni trg 33, Slovenj
Gradec, spričevalo Gimnazije Slovenj Gra-
dec, izdano leta 1999/2000. gnz-67396

Zaveršnik Polonca, Kalohova ulica 33,
Maribor, spričevalo 3. letnika III. gimnazi-
je v Mariboru, izdano leta 1995. m-1820

Zemljak Andrej, Planina pri Sevnici 36,
Planina pri Sevnici, spričevalo EGŠ Mari-
bor, elektromehanik, izdano leta 1976 do
1978. m-1780

Zidar Anton, Grško 16, Ljubljana Šmar-
tno, spričevalo o zaključnem izpitu Šol-
skega centra za blagovni promet v Ljublja-
ni, šola za prodajalce, izdano 2. 9. 1981.
gnc-67094

Žagar Polonca, Ul. padlih borcev 16/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ljubljana Šentvid, izdano leta
1981, izdano na ime Ovijač Polonca.
gnf-67241

Žagar Vesna, Podutiška ulica 142,
Ljubljana, spričevalo 1., 3. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednješolske-
ga centra za pošto, telefonijo in teleko-
munikacije v Ljubljani, izdano leta 1996,
1998 in 1999. gnd-67418

Žerak Primož, C. M. D. 12, Ptuj, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Strojne tehnične
srednje šole Ptuj. m-1751

Žigon Tarik, Renški podkraj 39, Ren-
če, spričevalo 3. letnika TŠC Nova Gori-
ca, izdano leta 2000. gng-67590

Žitko Kristina, Petelinje 116, Pivka,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje eko-
nomske šole v Postojni, izdano leta 1999
in 2000. gnc-67319

Ostali preklici

AC-INTERCAR d.o.o., Baragova 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1246249.
gnl-67860

Ambrož Bizjak Anja, Glavni trg 14,
Kranj, študentsko izkaznico,
št. 18980083, izdala Filozofska fakulte-
ta. gns-67003

Andrejčič Damjan, Grahovo 52, Gra-
hovo, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1040772.
gnt-67052

Artič Vincenc, Morje 106/b, Fram, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 0302288. m-1887

Avtomagazin d.o.o., Vipavska cesta
16/A, Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0082247. gng-67290

AVTOPREVOZNIŠTVO Melavc Jožef
s.p., Zg. Pobrežje 9, Rečica ob Savinji,
licenco št. 003482/4098-LM45/1997 z
dne 28. 11. 1997, za tovorno vozilo Vol-
vo, FH 42 RB z reg. oznako CE E8-555.
gno-66982

Babič Ana, Precetinci 4, Mala Nedelja,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 0284038. gnx-67223

Bahovec Verdel Marina, Moša Pijade-
jeva cesta 33, Ljubljana, delovno knjižico.
gnj-67087

BAJC d.o.o., Goriška 56, Ajdovščina,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1005796. gnh-67289

Bec Boštjan, Cankarjeva 42, Radovlji-
ca, preklic indeksa, objavljen v Ur. l. RS,
št. 71/2001. gne-67596

Bergauer Miran, Hočko Pohorje 50,
Hoče, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0064228. m-1865

Bolner Jožef, Pot na Vir 16, Ivančna
Gorica, delovno knjižico. gnu-67301

Bonča Sandra, Črni Vrh 28/c, Črni vrh
nad Idrijo, študentsko izkaznico,
št. 19360733, izdala Ekonomska fakul-
teta. gng-67015

Car Tatjana, Polje, Cesta VI/18, Ljub-
ljana-Polje, študentsko izkaznico, št. 897,
izdala Teološka fakulteta. gnd-67393

Čengić Borislav, Dvorakova ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-67689

Černe Valerija, Trg komandanta Stane-
ta 5, Ljubljana, delovno knjižico.
gnp-67256

Černezel Branko, Koresova ul. 5, Ptuj,
delovno knjižico. gne-67392

Čoko Aljoša, Rožna dolina, Cesta
II/11, Ljubljana, delovno knjižico.
gnc-67269

DEBIS AC LEASING d.o.o., Baragova
5, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnič-
ni brezhibnosti vozila, št. A 1199901 in
1188325. gny-67701

Delač Anita, Kolodvorska 7/a, Ribni-
ca, zeleno karto št. 00712548.
gns-67728
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Dobovšek Primož, Mucherjeva ulica 4,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 41042006, izdala Fakulteta za organi-
zacijske vede v Kranju. gny-67922

Dolenec Katja, Krakovska cesta 10/b,
Domžale, delovno knjižico, reg.
št. 20268, izdala UE Domžale.
gnr-67779

Dolšak Anton, Velike Lašče 140, Veli-
ke Lašče, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1021666.
gno-67332

Emeršič Srečko, Košaški dol 34, Ma-
ribor, delovno knjižico, reg. št. 5915, iz-
dana leta 1995 v Mariboru. m-1826

Erlih Tjaša, Vrtna 22, Gornja Radgona,
študentsko izkaznico, št. 61132595.
m-1792

Fajdiga Lea, Kot pri Ribnici 18, Ribni-
ca na Pohorju, študentsko izkaznico,
št. 19357069, izdala Ekonomska fakul-
teta v Ljubljani. gno-67057

Ferčec Andrija, Ul. heroja Šlandra 19,
Maribor, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1028585.
m-1845

Filipović Mirsad, Cesta talcev 8/a, Je-
senice, delovno knjižico, izdano leta
1993. gnh-67564

Gerič Vivijana, Lendavska ulica 31,
Murska Sobota, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1045061.
gny-67497

Gorše Ana, Turjaška 2, Kočevje, štu-
dentsko izkaznico, št. 18001045, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnp-67606

Gradišar Lina, Ul. bratov Učakar 68,
Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21015624, izdala FDV v Ljubljani.
gng-67394

Gros Urban, Vošnjakova ulica 9, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico,
št. 28009862, izdala Fakulteta za mate-
matiko in fiziko. gnb-67820

Gyergyek Sašo, Partizanska 41, Gor-
nja Radgona, študentsko izkaznico,
št. 93480502. m-1892

Hančič Sanela, Semič 35, Semič, štu-
dentsko izkaznico, št. 59000034, izdala
Visoka šola za upravljanje in poslovanje.
gnt-67060

Hebar Lucija, Kardeljeva 77, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61122356.
m-1770

Hlede Miro, Kojsko 10/a, Kojsko, po-
trdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-4135/94. gni-67263

Hojnik Davor, Požeg 1, Rače, delovne
knjižice reg. št. 866/92 v Mariboru.
m-1773

Hribernik Milan, Mariborska 140, Ce-
lje, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1148552. gng-67740

ILIRIKA DZU d.o.o., Breg 22, Ljublja-
na, investicijski kupon vzajemnega sklada
Modra kombinacija št. 9, izdan 30. 9.
2000 na ime BTC d.d., število enot:
24017. gny-66997

INTEGRA d.o.o., Pooblaščeni prodaj-
no servisni center, Ptujska cesta 176, Ma-

ribor, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1015366 za osebno
vozilo BMW 318i/4. gnu-67476

Ivanković Desire, Borova vas 31, Mari-
bor, študentsko izkaznico, št. 18990357,
izdala Filozofska fakulteta. m-1884

Jalen Janez, Vodmatska ulica 21, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti posamično pre-
gledanega vozila, št. B 1008413.
gnn-67108

Janeš Damjan, Smelijevo naselje 47,
Stari trg pri Ložu, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1034877. gne-67317

Javno podjetje Komunala Cerknica
d.o.o., Cerknica, Notranjska cesta 44,
Cerknica, licenco št. 0000414/21 za to-
vorno vozilo TAM 170 T 14 z reg. oznako
LJ S8-126. gnp-67410

Jeršan Eva, Dunajska 101, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Polja-
ne. gnp-67481

Kaluža Jožef, Dol. Košana 72, Koša-
na, delovno knjižico. gnm-67363

Kastelic Marijana, Sad 6, Šentvid pri
Stični, delovno knjižico. gnn-67508

Kaube Kristijan, Ul. Veljka Vlahoviča
71, Maribor, delovno knjižico, reg.
št. 11645/98 v Mariboru. m-1844

Kerbavec Urška, Ul heroja Rojška 8,
Celje, študentsko izkaznico,
št. 18970365, izdala Filozofska fakulteta
v Ljubljani. gnd-67068

Kisovec Maja, Predmost 18, Poljane
nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico,
št. 01000213, izdala Pedagoška fakulte-
ta v Ljubljani. gnx-67448

Kitak Romana, Štembalova 19, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gne-67292

Klemenc Vladimir, Pokopališka pot 10,
Naklo, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1005390.
gnr-67679

Konjar Bernarda, Privoz 8, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1027695. gnf-67841

Konjar Špela, Ribče 32/a, Kresnice,
študentsko izkaznico, št. 30011202, iz-
dala FKKT v Ljubljani. gnc-67619

Korenjak Boštjan, Prečna pot 12, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 0392, izdala Ve-
terinarska fakulteta v Ljubljani. gny-67947

Kotnik Zdravko, Gradišče 17/b, Slo-
venj Gradec, delovno knjižico.
gnu-67051

Krajnc Marjan, Zg. Voličina 63, Voliči-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1041729. m-1868

Kranjc Anton, Vinji vrh 14, Cerklje ob
Krki, delovno knjižico. gnx-67723

Kremžar Janja, Cesta Dolenjskega
odreda 7, Višnja Gora, študentsko izkaz-
nico, št. 18000571, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnp-67810

Kržan Tina, Gorenja vas 27/a, Lesko-
vec pri Krškem, študentsko izkaznico,
št. 18980367, izdala Filozofska fakulte-
ta. gni-67438

Kržišnik Matej, Šalijeva ulica 7, Novo
mesto, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 33345. gnn-67708

Kuhar Marko, Prešernova 21, Gornja
Radgona, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0086457.
gno-67557

Laura Iztok, Gajevci 43, Gorišnica, de-
lovno knjižico. gnl-67560

Lavrih Matjaž, Žubina 31, Veliki Ga-
ber, študentsko izkaznico, št. 01099441,
izdala Pedagoška fakulteta. gnk-67311

Lazar Aleš, Pot k studencu 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnn-67433

Lovar Urša, Maistrova 8, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 61176465.
m-1864

Lukić Elizabeta, Krnica 3, Luče, delov-
no knjižico, št. 122809, reg. št. 6913.
gns-67653

Majić Marjanca, Titova cesta 17, Ra-
denci, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1043357.
gni-67388

Martinc Franc, Vegova 25, Kamnik, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1002895. gnt-67727

Mauko Vladimir, Norički vrh 13, Gor-
nja Radgona, delovno knjižico.
gny-67797

Mazalin Domen, Sončan pot 13, Por-
torož - Portorose, prometno knjižico za
kolo z motorjem. gny-67397

Medvešek Manca, Mestni trg 10, Tr-
bovlje, delovno knjižico, ser. št. 263910.
gnk-67036

Mesić Senad, Kajuhova 34/a, Ljublja-
na, službeno izkaznico, št. 2496, izdal
LPP. gnw-67574

Mihelčič Helena, Ul. pod smreko 8,
Črnomelj, delovno knjižico, ser. št. A
0419595, reg. št. 2160 z dne 4. 11.
1998, izdala UE Črnomelj. gnw-67749

Mlaker Klemen, Osredek 12/a, Šent-
jur, študentsko izkaznico, št. 19348089,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gno-67657

Muha Robert, Gregorčičeva 28, Ilirska
Bistrica, potrdilo o opravljenem preizkusu
o strokovni usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 600163,
izdano pri INTER - ES d.o.o Ljubljana dne
28. 1. 1997. gnp-67306

Novak Jože, Šinkova 5, Središče ob
Dravi, licenco,
št. 00765/634-ZR49/1997 za vozilo
TAM 190T 15 B, reg. št. MB T8-960 in
SCANIA 112H, reg. št. MB 60-96K.
gnj-67662

Novak Sašo, Trboje 132, Kranj, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozi-
la, št. A 1042181. gnm-67684

OPTIMA LEASING d.d., Šmartinska
130, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1123210.
gnn-67483

Pavšič Manca, Bičevje 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 37000465, iz-
dala Veterinarska fakulteta. gnw-66999

Pevec Ludvik, Potoška vas 19, Zagor-
je ob Savi, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1042562.
gnh-67389
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Počkar Ivana, Prule 1, Ljubljana, izkaz-
nico vojnega veterana, št. 2921277.
gnr-67004

Podgrajšek Rok, Cesta na Roglo 17/b,
Zreče, študentsko izkaznico, št. 15183,
izdala FDV v Ljubljani. gnv-67000

PODRAVKA d.o.o., Tivolska 50, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0021073, A
0021072, A 0181738, A 0183648.
gnb-67845

PODRAVKA d.o.o., Tivolska 50, Ljub-
ljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 0183696, A
0285573, A 0285574. gnz-67846

Porga Branislav, Kompolje 24/a, Gro-
suplje, delovno knjižico. gnd-67693

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarje-
va 5, Ljubljana, potrdilo za registracijo
uvozženega vozila SEAT Leon 1.9 TDI
stella 66kW, št. šasije VSSZ-
ZZ1MZ2R019359, št. ECL 19661, izda-
na 11. 9. 2001. gnd-67768

Posavec Tomo, Savudrijska 2, Piran -
Pirano, delovno knjižico. gno-67382

Potočnik Jasmina, Zagoriška 5, Bled,
študentsko izkaznico, št. 71990116, iz-
dala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnb-67570

Potočnik Klavdija, Laporska cesta 11,
Poljčane, študentsko izkaznico, št. 23683,
izdala Visoka upravna šola. gnh-67789

Potočnik Metka, Slomškova 3, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 20990209,
izdala Pravna fakulteta. gnk-67586

Prešeren Gregor, Wolfova ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-67403

Pucer Ernest, Nova vas 9/a, Sečovlje
- Sicciole, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1030515.
gnb-67795

Račič Edvard, Slodnjakova ulica 7,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0111798.
gni-67688

Razgoršek Rajmund, Radvanjska ce-
sta 54, Maribor, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1037989. m-1827

Rižnar Prejac Pavla, Pristava 39, Lju-
tomer, delovno knjižico, reg. št. 1543,
ser. št. 29538, izdana 22. 6. 1973 v Lju-
tomeru. gnl-67210

Rus Tine, Goriška 53, Ljubljana, dija-
ško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-67925

Schaubach Leon, Pod gozdom 3, Ma-
ribor, delovno knjižico, št. 1058, izdala
Ue Maribor. m-1876

Selimović Ejuba, Brilejeva ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-67262

Settomini Sara, Pobegova 6/a, Koper
- Capodistria, preklic spričevala, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 64/2001 in 70/2001.
gnx-67452

Skubic Nuša, Ziherlova 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Beži-
grad. gnu-67926

Slavičić Nika, Črtomirova ulica 1/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija Bežigrad. gno-67932

Sukič Egon, Pionirska ulica 8, Raden-
ci, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1017251. gny-67422

Svetlin Dovšak Nina, Reber 7, Ljublja-
na, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhi-
bnosti vozila, št. A 1042472. gno-67482

Škoda Jelena, Na Dobravo 3, Radeče,
delovno knjižico, ser. št. 12017, reg. št.
A 0275529, izdana 27. 7. 1994 pri UE
Laško. gnp-66981

Štefanič Polona, Ul. Molniške čete 9,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija Ledina. gnh-67114

Štucin Saša, Podlubnik 58, Škofja Lo-
ka, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani -
oddelek umetnostna gimnazija. gnf-67566

Šubic Slavko, Toško Čelo 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-67712

Šuklje Marko, Ozeljan 121/a, Šem-
pas, delovno knjižico. gnf-67591

TARI, inženiring in svetovanje d.o.o.,
Predilniška 16, Tržič, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
0267823, izdano 4. 9. 1997 za vozilo
Audi A4 TDI AVANT. gns-67103

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1025968.
gnq-67805

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0185082
za vozilo FIAT UNO 1,0. gno-67807

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0218109
za vozilo Renault Laguna 1,8. gnn-67808

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0147778
za vozilo Renaul Laguna 1,8. gnm-67809

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0241349
za vozilo Renault Laguna B 2,0.
gnk-67811

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0277920
za vozilo Renault Megane 1,6. gnj-67812

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0277894
za vozilo Renault Megane Coupe.
gnh-67814

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0220444
za vozilo Renault Megane Scenic.
gng-67815

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 0266012
za vozilo Renault Clio 1,2. gne-67817

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1016724
za vozilo Renault Clio 1,2. gnd-67818

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-

hnični brezhibnosti vozila, št. A 1073634
za vozilo Renault Clio 1,2. gnc-67819

TPV AVTO d.o.o., Kandijska cesta 60,
Novo mesto, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 1019258
za vozilo Renault Clio 1,2. gnz-67821

Tratnjek Sabina, Lipovci 230, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 81552584, iz-
dala Ekonomsko poslovna fakulteta Mari-
bor. gne-67742

Tuhtar Zvonko, Orehovo 89, Sevnica,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1172132. gni-67038

Tuljak Zlatka, Maistrova 21, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1100915. m-1880

Turk Marta, Trebinjska 12, Ljubljana,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1027674. gny-67347

Upale Petra, Reboljeva 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 22048690, iz-
dala Fakulteta za šport. gnu-67251

Ušaj Mirjam, Batuje 32/a, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 18991310, iz-
dala Filozofska fakulteta. gnh-67039

Velišček Žiga, Polanškova 46, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnr-67504

Vertačnik Damjan, Prisojna cesta 9,
Velenje, študentsko izkaznico,
št. 64960237, izdala Fakulteta za elek-
trotehniko. gnb-67095

VIATOR & VEKTOR, podjetje za med-
narodno špedicijo in transport, d.d., Do-
lenjska cesta 244, Ljubljana, CEMT dovo-
lilnico št. 403, izdala Gospodarska zborni-
ca Slovenije, dne 1. 1. 2001. gns-67478

Vidovič Igor, Beograjska 11, Maribor,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 0133992. m-1779

Vogrinc Nataša, Trebež 25/a, Artiče,
delovno knjižico. gnf-67416

Volk Petra, Cesta na Jezero 2, Vele-
nje, študentsko izkaznico, št. 81510759.
m-1866

Vrčon Robert, Dobravlje 10/f, Dobrav-
lje, študentsko izkaznico, št. 26102867,
izdala Fakulteta za gradbeništvo in geo-
dezijo. gnn-67858

Vrečar Andrej, Kersnikova 33, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 93477832.
m-1824

Vrhovec Luka, Na trati 3, Šempeter v
Savinjski dolini, študentsko izkaznico,
št. 63990346, izdala Fakulteta za raču-
nalništvo. gnk-67111

Zadel Nuša, Horjul 62, Horjul, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnm-67934

Zajc Alojzij, Luče 3, Grosuplje, delov-
no knjižico. gnk-67436

Zajc Blaž, Bertoncljeva 61, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 25006036, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnq-67630

Zupan Janez, Retnje 35, Križe, potrdi-
lo za uspešno končanje usposabljanja za
upravljanje z MHE, št. 161/92, izdal Eles.
gno-67407

Žižek Laura, Selšček 30, Begunje pri
Cerknici, dijaško izkaznico, izdala Gimna-
zija Poljane. gnn-67308
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